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А, сз.-а, але. 
А, межд.--га? ага! ві! 0І е! еге! 
Ка, межд. -- ага! гай-гай!; ну 

-ну! 
Аба -- таба. 
Абажурь,  -- шапчук, дашок, 

кльош: 
Абиньїшй -- габовий. 
АСонементньй--передплатний. 
Абонементь  --  передрлата, 

пренумерата. 2 
Абоненть  -- передплатник, 

пренумерант. 
Абонировавів -- передплачу- 

вання, пренумерування. 
З бонировать--пере, міачувати 

В, 

ХК ознироваться -передплатити, 
пренумерувати. 

аборианни -- тубільці. 
Аборль -- уровище. 
Абрикоссвьій -- морельовий, 

" жердельогий. 
Абрикось -- мореля, жерделя. 
Абрись -- обрис, нарис. 
Абсеную-- полинівка 
Абсолютизмь -- самодержав- 

ство; абсолютизм. 
Абсолютность -- безумовність, 

безпоглядність. 
абсопютньїй, 0 -- самодержав- 

ний;бе умовний, безпогляд- 
ний, безоглядний, о; ціл- 
ковитий. 

Абстрактньй -- уявний, аб- 
страктний. 

Абстракція -- уявність; аб- 
стракпуя. 

лбсурдь- нісенітниця. 
Авантажньй--показний. 
Авантюристь-пройдисвіт, зай» 

дисвіт. 
Августовскій--серпньовий. 
"згусть- серпень. 
Августьйшій--найясніший, 

Авдотька, пт. Оедїспетия сге- 
Нап5 -- кулик бодотяний: 
рира Ерорз5-Одуд губатий; 

растеніе Тгоїйїцє ейгореце 
--вовчий копит, вовча лапа, 
волове дко. 

Авіаторскій--літунський. 
Хвіаторь--літун. 
Авіаціонньй--літальний, авіа» 

цийний. 
Авіація--літання, авіация. 
Авось -- ачей, може; -- либо- 

може тахи. 
Аврон»ь, раст. Сепіайгеа |асеа 

--наголоватки, синєголов, 
сердешкна трава;-дикій, Сга- 
боїа овіісіпаїіз -- золототи- 
сячник, дрисливець. 

Аврикула, раст. Ргітиіа ай- 
тісаіа -- первоцвіт, 

Аврьнь, раст. Іештпа--ряска, 
Австріець--австрияк. 
Австріянка--австриячка. 
Австрійскій -- австрняцький, 

австрийський. Я 
Автобісграфическій -- автобіоє 

трафичний. 
Автографическій -- автогра- 

фичний. 
Автократія--самодержавство, 
Автоматичзескій -- саморуш- 

ний, автоматичний. 
Автомать -- саморух. 
Агентство -- агентура; аїен- 

тування. 
Атитаціонньй -- агитаційний, 
Агилтировать -- агитувати. 
Агнець -- ягня; часточка 

С проскури). 
Агонизировать -- часувати. 
Атонія часувачня, сків, 

сконання, конання. 
Аграрій - землевласник. 
Аграрний -- Бемельний 



Аграфь -- чепрага. 
Агрикультура -- хліборобство, 

зільництво. 
агу, межд.--агусі, агусеньки. 
Адажіо, муз. -помалу-помалу. 
Адамова "голова, раст. Су- 

ргіредіцт саїсеоіця -- че- 
ревичок, черевички, жовті 
зозульки; -"борода, Сепіай- 
теа зсаріоза -- струслин, 
волошки; -»2 яблоко, Руги5 
таїцз рагадізіаса-- райське 
яблуко. 

Адамово яблоко, анат.- борлак. 
Адвокотствовать -правотарити 
Адвокат»ь -- правотар, речник, 

адвокат. 
Адонись, раст. Абопіз менбаіїз 

горицвіт, тирлич; А. аціот- 
паїіз--павлині очі. 

Ацресньй--- адресовий. 
Адресовать -- адресувати, на- 

правити. 
Адресоваться - зголошуватися; 

удаватися; направлятися.. 
Адресь -- адреса. 
Адскій -- пекельний. 
Адь -- пекло. 
Аероплань-самопіт, аероплян. 
Аеростать -- летюча куля. 
Ажурньй -- провористий, ме- 

режчатий. 
Азартньй -- газардевий; (о к.- 

либо) палкий, запальний. 
Азарть -- Запал, завзяття. 
Азбука -- абетка; граматка. 
Азбучньй -- абетний. 
Азотная киснота -- сиревасер. 
Азотньй-азотевий, душцевни. 
Азоть, хим. -- азот, душець. 
Апрь, раст. Асога5 саїати5 -- 

лепеха, аєр, ганяр, татарак, 
шувар, татарське зілля. 

Ансть -- чорногуз, лелека, 
боцян, бузько, бузьок, бу- 
сель, бусля; зериьій -- гай- 
стер, рибоїд. - 

Ай-ой; ай-да--от так; ай-ай-- 
гай-гай. 

Айва, раст. Судопіа уйдагів 
Рег5. -- альва, гунь. 9, 

Айкать -- ойкати. 
Акація, бот. -- акация. 
Акварель -- аквареля. 
Акклиматизироваться -- при- 

натурюватигся. 
Аккомганементь, муз. -- су- 

провід, пригравания; голо- 
сомьо-- приспівування. 

Аккомпанировать, муз. -- су- 

| 
| 
і 

Аграфь--Аллегерическій. 

проводити, пригранати; го- 
лосом -- приспівуват и. . 

Аккомпаніаторь - сукровідник. 
Аккуратность -- ретельність, 

справність; чепурність, 
шпетність, охайність алюр- 
ність. 

Аккуратньй, о -- рядний, ре- 
тельний, справний; чепур- 
ний, шпетний, охайний, 
алюрний, о. - 5 

Аклей, раст. Вашіїедіа ушідагіз 
-голубки, орлики, дзвіночки 

Акрополь -- вишгород. й 
Аксессуарь -- додаток, при- 

чандал. 
Активноєть- чинність, акция, 

активність. 
Активньй - чинний, активний, 
Акенить, раст. Асопішшт -- 

дарь-зілля, чорне-зілля; ап- 
течньй, А. пареїїце-тоя. 

Акть, юрид. -- акт; акад. -- 
акт; театр.-- дія; филос.-- 
чин, обяв, вияв. 

Акула, зоол.-- сквала; -людо- 
дь -- сквала-людожер. 

Акулинка, раст. УМегБаєсит 
Іусіпії5 -- коров'Як, заяче 
вухо, дивина. ' | » 

Акушерка -- акушерка, баба, 
бабка; шутливо - пупорізка. 

Акушерскій -- акушерський, 
бабницький. 

Акушерство -- бабування, ба 
» бництво, акушерство. 
Акушерствовать -- бабити, ба- 

бувати. 
Акушерь -- бабич, акушер. 
Акцентовать -- вимовляти з 

притиском; наголошувати. 
Акценть -- наголос; говірка, 

зимова. з 
АКлалька -- гаркуша. 
Алгебра -- альтебра. 
дАлгебрайческій-альгебраїчний 
Алебастровьй -- шалабастро- 

зий, лебастровий. 
Алебастрь -- шалабастер,. ле- 

бастер. 
Али, сз. -- Чи, жіба, або. -. 
Алифа -- олія. 
Алкать - -голодувати; жадати, 

прагнути. . 
Алкоголь - винець, алькоголь. 

Аллебарда -- нфлеп. 
Аллебариникь, раст, Ігіз -- пі- 

вники. 

Аллегорическій - алегоричний, 
инослівний. 



Аллюрь--Арендньй. З 

Аллюрь - хода (у коня) 
Алмазь - діамант. 
Алтарньй - вівтарний. 
Алтарь - вівтарь. 
Алтей, раст. Аїпеа оНісігаїіз 

-- калачики, проскурки. 
Алтьшнникь -- гривня, шостак 

(З коп.); жмикрут. 
Алтьшь -три копійки, шостак. 
Алфавить -- абетло. 
Алчность -- хтивість, зажер- 

ливість, несить, ненажер- 
ливість, захланність. 

Алчньй, о - хтивий, зажерли- 
вий, неситний, захланний, 
ненажерливий, о. 

Альй - жаркий, червоноро- 
жевий, кагмазиновий. 

Альрить - щахраїти, шахраю- 
вати. 

Альрникь - шахрай, дурйсвіту 
жмикрут, глитай. 

Альбомьо-« альбум. 
Альковь -- алькир, Валькир, 

ванькир, янкір. 
Альманахь - збірник. 
Аліть - червоніти, рожевіти. 
Алюминіевьшй - глинцьовий. 
Алюминій - глинець. 
Аляповатость -- базгранина, 

базгранність. 
Аляповатькй, о - базгранний, о. 
Аманать - заручник. 
Амбарньшй - коморячий. 
Амбарь -- камора, коморя, 

шпихлір, шпіклір. 
Амбиція - гонор. 
Амбразура - бійниця; фрамуга. 
Амвонь - збін, амбона. 8 
Амміакь - амоніяк. 
Амурн - женихання, зальоти. 
Анализировать - роскладати, 

розбірати, аналізувати. 
Анализь - росулад, розбір, а- 

наліза. 
Аналогичньй -- подібний до; 

анальогичний. 
Аналогія -- подібність, ана- 

льогія. 
Анархическій -- анархичний, 

безурядний, безладний, без- 
ладній. 5 

" Анархія - безурялдя, анархия, 
безладдя, безлаг. 

Анатомировать - ачатомувати, 
пороти, требушити. 

Анатомическій - акатсмичний. 
Анавема - анатема, анахтема. 
Ангажировать -- ангажувати, 

запрохувати. 

Аніелочекь-янголя,янголятко. 
Ангель - Янгол, Янголь. 
Ангельскій - янгольський, ян- 

голиний. 
Англичанинь, англичанха-ан- 

глієць, англійка. 
Анданте, муз. -- повагом, по- 

малу, поволі, ходою. 
Андронь - корець, корчик. 
Анекдоть-побрехенька; вь сти- 

хахь - співомовка: шутка - 
фрашка; правдоподобньй 
межебилиця. 

Акемія -- блідниця. 
Ангмометрь -- вітромір. 
Анемонь тЬнистьій, раст. Апе- 

спопе пепогоза--снігурка. 
Анисовьій -- ганусоОвий. 
Анись, раст. Раїсагіа (Віміпі 

Но5і) -- різак степовий, 
танус. 

Анить, раст. -- кріп, укріп. 
Аннальшм-літопис. 
Акнонимньй--безіменний. 
Антагонизмь--противенство, 
Антракть--межедія;антракт. 
Анчоусь, рьба--хамса. 
.Анютйнь глазки, раст. Місіа 

їгісоїог -- братки, полуцвіт, 
удовів чобіт. 

Апатичньй, о -- байдужий, 
млявий, безуважний. 

Апатія--байдужість, млявість, 
безуважність. 

А пеллировать--апелювати. 
Апельсинньй--аранчовий. 
Апельсинь--аранча. 
Аплодировать--плескати. 
Аплодисментьм--оплески. 
Апоплоксія--грець. 
Алпарать--пристрій. 
Апетить--хіть до іжи; боліза 

ненньй--істовець, " 
Апріль--квітень,. цвітень. 
Апрільскій--квітнвовий, цвіт- 

ньовий. 
Арава--юрба, ватага, зграя. 
Аранжировать -- аранжувати; 

упорядковувати, укладати. 
Арапникь - малахай, гарапник 
Арапь--муркн. 
Арбузньй--кавуновий. 
Арбузь, бот.--кавун. - 
Аргамакь--румак. 
Арена -- арена; бдіще, бойо- 

висько; Зігочисько. Ю 
Аренда--посссія, оренпа; рата, 

чити. 

Арендгтерт-госегор, орандарь 
Арендньій --посечійний. 



Арендовать- брати в посесію; 
тримати посесію; пускати 
в посесію. 

Арепейникь, раст. -- реп'ях, 
будяк. 

Арестантка -тюряжниця, реш- 
тантка. 

Арестантскій -тюряжницький, 
рештантський. 

Арестанть -- торяжник, реш- 
тант, в'язень. 

Арестовать-арештувати, ув'я- 
знити. 

Аресть--арешт. 
Арженець, раст. РЬіеот--хиу- 

ниця; Р. ргаїеп5е--ржасгеть, 
пирій. 

Арженикь, раст. Різпіадо Тап- 
сесіаїа -- язички, подорож- 
ник, ранник, стягач. 

Арженуха -житчяк, 
Аривметика -- шотниця, арит- 

метика, арихметика. " 
Аривметическій -- щотничий, 

аритметичний, арихметич- 
ний. 

Аркань--аркан; волссяной по 
валець. 

Арктическій -арктичний. 
Армейскій--військовий. 
Армія--військо. 
Армякь--сіряк, сірячина. 
Арнаутка, піиеница-білотурка, 

гарнівка. 
Ароматическій - духовитий. 
Ароматньй--запашеий, паху- 

чий, пашвий. 
Аромать-- пахдщі. 
Ароненкь, раст. Агого таси- 

іаїшт--козяча борога. 
Аронова борода, раст. Бахі- 

їгода 8агтлепіоза--пенерині 
коси. 

Арса, раст. Зипігеги5 соппти- 
піз--Яловець. 

Арсеналь -- збройбвня; гар- 
матня. 

Артачиться -- прузатися, но- 
розитигя, баскалитися, ва- 
торспитися. 

Артель--артіль, спілка. 
Артельщикь--артільник. 
Артиллеристь- гармаш. 
Р ртиллерійскій--гармашний. 
ертиллерія--армата. 
Артисть -- артист; мистець, 

митець. - 
Артишскь, раст. Супага 5со- 

Іутиз--карчох. 
Артось--дарник. 

Арендовать-- Баба. 

Арфа--арфа. 
Арфисть-ка--арфяр,-ка, 
Архитекторь -- будівник, бує 

дівничий. 
АХрхитектура -- будівництво; 

будова, штиб, 
Архитектурньшй-будівницький. 
Архіепископь--арцибісхуп. 
Архіерей--архирей. 
Аршинньй--аршиновий. 
Аспидная доска--тавлетка 
Ассимилиравать -- асимилю- 

вати. 
Ксбимиляція--асимиляцня. 
Астма -- дихавиця, 

спір. 
Астра, раст.-тайстер, айстер. 
Астрагаль, раст. А«падаїця -- 

богородишна трава. 
Астрологь--планетник. 
Ась, межд.--га? що? 
Атака--напад, наскок, атака. 
А ствсвать- отімануваги. 

задуха, 

Атамань - отаман, ватаг, ва- 

тамок. | 
Атензмь -- безвір'я, безбож- 

вість. 
Хтейсть--невіра, безбожник. 
Атеринка, рест. Вгіегіпа рап 

бса--дугулька. 
Хтдась, мануф. - 

єта. 
Атлась, геогр. атляс. 
Атлеть--дужок, моцак. 
Атмосбсра--повітря. 
Атмосферическії -- атмосфе- 

ричний, повітровий. 
Аттестать--атестат, свідситво. 
Ату, междо--тю-тю! уджга! 
Атукать--тютюкати. 
Ау--агові; агось! (вь отвіть), 
Аудиторія -- авдитория, слу- 

атлас, сай- 

хальня. 

Аукать -- аговкати, перегуку- 
ватися. му 

Аукціонньй--ціновний, ліціта- 
ційний: 

Аукціовь--ціновка, ліцітація, 
поторжка. 

ХКуль--авул. 
Афера-гешефт. 
Ахинея- теревені, вісевітниця. 
Ахти, межл,-лищ пулької 

Б. 
Баба баба, бабка; бабгі 

жінка; паска, папушни 
у колодца - журавель; дов- 
бня; созвіадівє - квочка. 



Бабахнуть--баллотирочать 3 

Бабахнуть 
нути. 

Бабахь, межд. -- геп! бухі 
Баба-яга -- язібаба, гадра. 
Бабенка -- молоричка. 
Бабень -- бабій. 
Бабить -- бабувати. 
Бабища --,бабега, бабисько. 
Бабій -- жіночий; баб'ячий. 
Бабій зубь, раст. Зеіегойиги 

сіауця5 - ріжки. і 
Бабьи румяна, раст. Есбіит | 

Онозта краснокорінь, 

-- тепнути, бух- 

громовяк. 
Бабка -- баба; повивальная -- 

баба, баба-сповитуха, баба- 
-пупорізка, повитуха; рьба, 
Сорбіоє -- бичок; й. теїіа- 
позіоти5-- губань; (. піаг- 
тпогаїо5 цуцик; к 
паця. - 

БабніжЕ -- бабій. 

- наськ. метелик; ночная - | 
нетля, вечірник; дневная - | 
дневник; паєгодіозза Гасі- 
іогпи5 -- трутовець. 

Бабукь, Діриз іасиіця - Земля- 
ний заяць. і 

Бабушка -- баба, бабуся, ба- 
буня. 

Бабье -- жінота, жіноцтво. ї 
Бабушка - забавка, цяцька. 

Багажь -- пакунки. , 
Загогь, Соси5 червець; 

краска -- манія, бакан. і 
Багерь -- гарб, ості, очепа, 

чіпє. 

Багрецовьй -- червчастий. | 
Багрець -- червець; кармазил./ 
Багрить -- черзднити. 
Багровина -- синяк, басаман. 
Багровіть -- червоніти, 
Багрянець -- см. Пурпурь. 
Багряньй 
мазиновий. 

-го червоний, кар- 

Бадаржань, Зо'апит гпеїоп- 
депа -- баклажан. 

Бадейщикь -- бенлггь. 

І 

Бадьч - бабія, шаплик; ка | 
довб; раст. Турба -рогіз. | 

Бадьянь, ійїсит апізаїнт -- | 
болян; дикій, Рісіатпиз аі- | 
Ьі5 -- ломиніс. 

База -- підстава, підваличег, ! 
первогідстава. 

Базарничать -- базарувати. 
Базарь -- базар. торг. Я 

ость- 

Бабочка - молодичка, жіночка; 

| 

Багажньй -- пакунковий. 

Базилика -- базиліка; раст. 
Осітит Базійсит -- ва- 
сильки. 

Базись -- см. База. 
Байньки -- спатки, слатоньки. 
Байбокь ледар; зсол. 

бабак. 
Байбачій -- бабаховий. 
Байка, мануф. -- бая. 
Байковий -- байовий. 
Бакалаврь -- бакаляр. 
Бакалда -- бакай. 
Бахолейньй -- бакалійний. 
Бакалейщикь -- бакалійник. 
Бакалея -- бакалія. 
Бакенбардні бакомпарти, 

папороди, бурці. 
Баклага -- боклаг. 
Баклушникь -- ледар, ледащо 
Баклушничать -- байликувати 
Бакча -- баштан. 
Балабань -- дурень, бецман, 

телепень; пт. Каїсо Іапагіця 
-т раріг. 5 

ВБалаганньй --ташовий, Ятош- 
ний. 

Балагать -- таш, ятка. 
Балагурить -- базікати, гуто- 

рити. 
Балагурство -- перебенда, те- 

ревені, баляндраси, баляси, 
базікачня. 

Балагурь баляндрасник, 
балясник, перебендя, ба- 
лаклій, базікало.- 

ВБалалавчникь -- балабайник: 
Балалаїйїка -- балабайка. 
Балансировать -- рівноважи- 

тися; балянсувати. 
Балансовь"й -- білянсовий. 
Балансь -- рівновага; бухгал. 

-- білянс. а 
Баласть -- тяж; пісок. 
Балбесь -- цимбал, бейбас, 

бельбас. 
Балбешка -- оцупок, штурпак. 
Балла-- гуля; довбня; молот. 
Баллань, раст. Кпатпиз вап- 
иа -- жостір. 

Балдахимь -- намет. Я 
Бапдріань, Маїіапа оїбісіпаїіз - 

скер'яп. 
Баперина з Танечниця, танц- 

юра. 
Балетомань -- балетник. 
Балка -- спіга. балька. 
Валпотировать -- голосувати, 

Сальстуваги,  жеребузати, 
льссувати. галки класти, 



ь Баллотировка- Барьшникь 

Баллотировка -- голосування, 
льосування. 

Балованньй -- пещений, 
Балованів -- пещення. 
Баловать -- пустувати, жиру- 

вати. 
Баловать--мазькати, пестити. 
Баловень -- хананож, пестун, 

мазун, мамій. 
Баловникь--пустун, жирун. 
Баловница--пустушка. 
Баловство -- пустота, пусто- 

щі; пестощі. 
Балькь --балик. 
Баль -- баль. 
Бальзаминь, раст. Ітрабіеп5 

пої фапдеге -- черевичок 
божої матері, не руш мене, 
розрив, 

Бальзамированів -- бальзаму- 
вання. 

Бальзамировать-бальзамувати 
Бальньй--бальовий. 
Балюстрада--баляси. 
Банальньій, о--звичайний, 0. 
Банда--ватага, зграя. 
Бандероль- перепасок. 
Бандить-розбишака,розбійник. 
Банка--слой, слоїк; метал.- 

бляшанка, пушка; оплетен. 
лозой-балцанка. 

Банкеть--бенькет, учта. 
Банкирь--банкер. . 
Банковьй--банковий. 
Банкротиться-- банкрутувати. 
Банкь-- банок. | | 
Банникь-мітла, віхоть; віник. 
Банньй--лазневий. 
Банть--кокарда. 
Банщикь--лазнюк. 
Банщица--лазничка 
Баня--лазня, мильня. 
Баптизмь--штунла. 
Баптистскій--штундівський. 
Баптисть--штунда, штундарь. 
Барабанить -- туркотати, тур- 

котіти, тарабанити; бубнити 
Барабань- бубон, тарабан. 
Баракь--курінь. 
Баракець, раст. Іїсородїити са- 

уавит--дереза. 
Баранина -- махан, шкопина, 

баранина. 
Бараній- баранячий. 
Баранки--бублики, сущики. 
Баранокь--гембель. 
Баранчикь -- баранець; раст. 

діеспота Бедегасеа- кОТиИ- 
хи, шандра. 

Баранчикь  обькновенньій, 
раст. Ргігаціа уегіз8--ряст. 

Барань-баран; смушок; та- 
ран; коловерть; коловер- 
тень; астр.аретій. 

Баранья трава, раст. Вгпіса 
гпопіапа -- скусівник. 

Барахтанье -- борсання, трі- 
пання,  вовтузіння; борі- 
кання. 

Барахтаться--борсатися, трі- 
патися, вовтузитися; борі- 
катися. 

Барашекь-- баранець, баран- 
ча, ягня; пт.вівчарик: на 
морі, рькь-зайчики; о туч- 
кахь-баранці; на деревь- 
бруньки. 

Барашек обьікновенньій,раст. 
Ргіптиіа уегіз--ряст. 

Еарашковьійд-- ягнячий; сму- 
шевий. 

Барбарись, раст. Вегрегіз ца- 
тів--кислич, байберис. 

Барвена, рьба--барбун. 
Барельефь--низорізьба. 
Баржа--лайба, шаланда, бай- 

дак. 

Баринь--пан. 
Баритонь--підбасок. 
Бариться- -паніти, паношитися 
Баричь--панич. 
Барка--берлина (сь папубої); 

гончак (безь палубьт); 
Барокко, архит.- барок. 
Барская спесь, раст. киебпіз 

сбаїседопіса- зірки. 
Барскій- -панський. 
Барство--панство; панування. 
Барствовать--панувати 
Барсукь--харсун. тя 
Барсучій--харсуновий. 
Бархань--кучугура. 
Бархатистьй-- оксамитуватий. 
Бархатньй--оксамитовий. 
Бархатць, раст. Тадцеїе5 ра- 

їша і егесква --чорнобривець. 
Бархать- оксамит є 
Барченокь--паня, гання, па- 

нич. 
Барчукь- см. Барченокь. 
Барщина--панщина. 
Барьня-- пані; раст. Хапібішт 

бріпозит--холера, холерна 
трава. 

Барьшникь  зискач; торг. ло- 
шадьми - хваринвик, ле- 
верант. 
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Барьшничать--перепродувати 
Барьерь--барьера. 
Басенка--баєчка. 
Басенникь--баєшник, байко. 
Басистьй--басовий. 
Васип'г--басюра. 
Баснописець--байкарь. 
Баснословньй, о--неподобний, 

неймовірний, нечуваний. 
Басня--байка. 
Басомь- баса. 
Басонщикь--шмукляр. 
Басонь--гальон. 
Бассейнь--водойма; водозбір; 

копанка, сажавка. 
Баста--годі, досить, шабаш. 
Бастіонь--бдшта. 
Бастовать--страйкувати. , 
Басурманить -- бусурменити, 

безувірити. , 
Басурманка--безувірка, бусур- 

менка. 
Басурманскій--безувірний, бе- 

зувірський, бусурменський. 
Басурмань--безувір, бузувір, 

бусурмен. 
Бась--бас. 
Баталія--бій, баталія, побій. 
Батенька--батечко, татко. 
Батракь--наймит, аргат, ха- 

ламан. 
Батрачество--найми. 
Батрачить--наймитувати. 
Батрачка--наймичка, аргатка, 

халаманка, бурлачка. 
Батюшка- батько; (о священ- 

ник5) панотець. 
Бахвалиться--хвалитися, хи- 

зувати, вихвалятися. 
Бахваль--хвалько. 
Бахвальство--хвальба. 

Бахрома -- френзлі, теремки, 
тороки, торочки. 

ВБахромистьй-- френзелястий, 
чепірнатий. 

Бахромить--торочити. 
Бахромочньй -- торочковий. 
бацнуть -- гепнути, бухнути. 
Баць, межд. -- хряп, брязь, 

лясь, торох. 

Башенньй -- баштовий, веж- 
ний. 

Башка-  мокотира, селотовка. 
Башмакь -- черевик. 
Башманка, раст. Сургіредїцт 

сгісеоїцз -- черевичок, че- 
ревики. 

Башмачникь -- черевичник, 
швець. 

Башмачньй -- черевичний. 

| Башня -- башта, вежа, турня; 
сторожевая -- варовня. 

Баю-баю, межд. -- люлі- люлі. 
Баюкать -- люляти, вколис- 

кувати. 
Баять -- мовити. 
Бдительньій, -о--чуйний, пиль- 

ний, -о, 
Бльніе-дбання, пильнування, 

чуйність. 
Бдіть -- не всипати, ніч з0- 

рити; пильнувати, дбати. 
Бедро -- кульша, стегно. 
Бедристьй--кульшастий, стег- 

настий. 
Безалаберность -- безладдя, 

безлад. - 
Безалаберньй, о безлад- 

ний, -о. |" 
Безбедрьй -- безклубий. 
Безбожіє --  безбожництво, 

" безбожність, 
Безбожникь -- безбожник; не- 

довірок. 
Безбожньй, -о -- безбожний; 

безсумлінний, о. 
Безбокій -- безбокий. 
Безболів -- безбілля. 
Безболізненность -- безбдліз- 

ність, безбілля. 
Безболізненньй, -о -- бе бо0- 

лізний, -о. 
Безбородьй --  безбородько, 

безбородий, голобородико. 
Безбоязненность -- безбояззя. 
Безбоязненньй, о -- бебдояз- 

| ний, -о. 

Безбрачіе -- безшлюб'я, без- 
женство. 

Безбрачньй -- безшлюбний, 
безженньй. 

Безбрежность -- безберегість, 
безбережність, безкрай ість. 

Безбрежньїшй- безберегий, без- 
бережний, безкра 

Безбровній -- безброгий, го- 
лобровнй, безбровко. 

Безбрюхій -- безчеревий. 
| БезбіЕдньй -- безбідний. 
| Безвинньй безнегинний, 
І безаинний. 

Безвкусица -- несмак. 
| Безвкусньй -- несмачний, не- 
і смаковитий: не до влодоби, 

не до смаку 
Безвлажньй -- сезвоглий. 
Везвластів -- безуряддя. 

І 
І 
.Безвластность-- безвлалність, 

безвлала. 



5 Безвластньй-- Б зжизненность. 

ї 
Безвластньй, -0  -- безвлад- | 

ний, -0. і 
Безводіє -- безбідля. 
Беззодньй -- безподній, без- 

водий, безвідний. Ї 
Безвозбранньй, -о -- незабо- 

ронений, вільний, -о0. 
Безвозвратность -- неворот- 

ність, 
Безвозвратньй, -о -- неворот- 

ний, -0. 
Безвоздушньй -- безповітро- |! 

вий. 

Безвоамездньй, -0 -- 
ний, беззаглатний. 

Безволосьй -- голомозий, го- 
ломшивий, безволосий. 

Безвредность- нешксдливість. 
Безвредньй, о -- неп:кодли- 

вий, незавадний, о. 
Кезвременньй, -0 -- недочас- 

ний, безчасний,  невчас- 
ний, -о. 

Безвьіходность- -- невихідність; 
безпорадність,  безвигляд- 
ність. 

Безвьіходньй -- невихідний; 
безпорадний, безвиглядний. 

Безвьтфадньй- -безвиїздний. 
Безвіріє -- безвір'я, некір'я, 

недовірство, безбожкість. 
Безвістіе- безвість. 
Безвістньй --безвістний, не- 

відомий, незнаний, потаєм- 
ний. 

Безвітренньй--безвітрий; за- 
тишний. 

Безвітріє -безвітря, тиша. 
Безглавьій- -безголовий, 
Безглазьй--безокий. 
Безгласньй--безголосий. 
Безголовьій- -безголовий; 

ноголовий. 
Безграмотность - безписьмен- 

ність, безписьменщина. 

Безграмотньій -неписьменний. 
Безграничность--безмежність, 

безкрайність, безкравість. 

Безграничньй -- безмежний, 
безкраїй, безкрайний. 

Беагривьш--безгривий. 
Безгрьшіе -безгрішшя. 
Безгрьшньй -безгрішний. 
. Безгубьтй- -безваргий. 
Бездарность--нездарність, не- 

здольність; недотепа, нез- 
дара. 

Бевдарньй-- ебетний, без- 

дерем- 

дур- 

хистий; недотепа, нездара. 

Базденажность --безгрошев'я, 
пгрошевність. 

й -- безгрішний, 

нежьБе--см. Безленено 
ность. 

Бездна--безодня, хлань, прір- 
ва: сила, безліч. 

Бездоказательность -- бездо- 
водність, безпідставність. 

Бездоказа тельньй --бездовод- 

ний, безпідставний, 
Бездолье-- безділля, бездоль- 

ність, недоля, безталання. . 
Бездольньй--бездільний, без- 

таланний. 
Бездомньй--безхатній, безхат- 

ник, безхатько. 
Бездонньй- безодчій, 

ний. 
Бездорожкее--бездоріжжя, не- 

путь, безпуття. 
Бездоходность -- безприбутко- 

вість. 
Бездоходньй -безприбутковий. 
Бездушіе--нечулість, бездуш- 

ність, 
ВБездушньй -- бездушний; не- 

чул . 

Бездьханньй--бездушний, не- 
живий, умерлий. 

БездЗйственкьшй -- безчинний; 
безвладний. 

Бездійствіє--безчинність; без- 
владність. - 

БеадЬйствовать --не діяти, не 
виявляти. діяльности. 

Бездьлица--дрібличка, фраш- 
ка, дурничка, дріб'язок. 

Бездбліе--безцілля, неробота, 
гулянки. 

Бездівлка- -безділля. 
Бездіьльникь--ледащо, ледай, 

ланець, гульвіса, смовдирь. 
Бездільничанье  - байдикуван- 

ня. 
Бездільничать--байдики бити, 

бомки стріляти, марнувати 
час. 

Бездьтность- -бездітність. 
Вездіьтнвьій -бездітний; бездіт- 

ник; безпітниця. , 
Бездвятельность -- бездіяль- 

ність, бєздільність. 
ГБезкБбятельньй - -"бездіЯяльний, 

бездільник. 
Безжалостньй -- безжагісли- 

вий, безжалісний, безболіс- 
ний., 

Безжизненность -безживність, 

безден- 



Безжизненньй--Безотвітственность, « 

Безжизненньй -- безживний, 
бездушний. 

Беззаботньй -- безклопотний, 
безтурботний,  недбайний, 
безлумний, безжурний, без- 
суман» і 

Беззаввтно--щиро, цілою о 
шею. яв 

Беззаконів -- безправ'я, без- 
суддя, безсуд. 

Беззауонньй--безсудний, без- 
правний. 

Беззастіьнчивость -- безсором- 
ність; нахаба. 

Веззастінчивьій- безсоромний; 
чахабний. 

Беззатвйливьй-Пемулрований 
Беззащитность -- безоборон- 

ність. 
Беззащитньй--безоборонний. , 
Веззвучіе--безгук. 
Беззвучньй -- безгучний, бе-, 

зодголосни 
Везземельньй -- безгрунтий, 

безземельний;  безземель- 
ник. 

ВБеззубь'й--щербатий,беззубий. 
Везконечньй -- безкрайій: не- 

скінченний: -о работі-не- 
переробний. 

Безкормица- безгодівля, голо- 
паша. . 

Безкорьстів-- см. Безкорьст- 
ность. 

Безкорьстность -- некорисли- 
вість 

Безкорьтстньй--некорисливий. 
Безкостньй- безкостий. 
Безкровельньй--безверхий. 
Безкровньй -- безкровий; без- 

хатній, безпритульний, без- 
рідний; безхатько, безрода. 

резкрьльй- безкрилий. 
Безладица--нелал, безладдя. 
Безлистніїй -- безпистий, без- 

листявий. є 
Безпичньй--безособовий. 
Безлунньй--безмісячний. 
Безлісньй -- безлісий, безлі- 

сяний. 

Безльсье--безлісся. 
Безлюдіс- безлюллдя, 
Безлюдньй -- безлюдий, нео- 

селяний. 
Безмозгльй--безмезкий; дур- 

ний, безлуздий. 

Бозмолвіе-- безгоміння. 
Безмолпньй- безмонвний, 
Безмоластвовать--німувати. 

. Безначальньй 

Безмбріе -- безмір'я, неомір- 
ність, безнемірність. 

Безмірньй--безнемірний, без! 
мірний, неомірннй. 

Безмятежность -- безтурбот- 
ність, супокій. 

Безмятежньій -- безтурботний, 
супокійний. 

Безнадежность  -- безнадій- 
ність, безнадія. 

Безнадожньй -- безнадійний. 
Безнаказанность-- безкарність 
Безнаказанньй -- безкарний. 
Безнаміренньй -- ненавмис- 

ний. 
Безначалів -- безуряддя, без- 

голів'я, 
-- одвічний; 

безпочатковий. | 
Безногій. -- безногий. 
Безносьй -- безносько, 

несий, й 
Безнраєственность -немораль- 

ність. 

Безнравственньй - - немораль- 
ний; непутящий, нечесний. 

Безобидньй -- нешкодливий, 
плохий, тихий; справедли- 
вий. - 

Безоблачньй -- безхмарний, 
безхмарий, нехмарний. 

Безобразить -- шпетити; 
шпетувати. 

Безобразів -- бридота, гидота, 
- шпетність; дешпети. 
Безобразникь -- дешпетник, 

шурубурник. 
Безобразничать -- дешпету- 

вати, шурубурити. 
Безобразньй -- бридкий, гидл- 

кий, шпетний; негожий. 
Безопасность"-- безпека, без- 

печність. 
Безопасньй -- безпечний. 
Безоружньй -- беззбройний, 

неозброєний, незбройний, 
Безосновательность -- безпід- 

ставність. 
Безосновательньй -- безпід- 

ставний. 
Безостанозочниній -безупинні: її, 

невпинний, безперестанний, 
безугавчий. 

Безотвіткость-безодмовність, 
безодповідність, 

Безотвітньй -- безолмовниїї, 
безодпозідний; сумирни?. 

Безотвітствочность -- невіл- 
повілальність. 

без- 

де- 
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Безотвітственньй -- невідпо- 
відальний. 

Безотвязность --  невідчеп- 
ність. 

Безотвязньй -- невідчепний. 
Безотговорочность -- невід- 

мовність. 
Бе рохговорожним -- невідмов- 

ний. 5 з 
Безотдаточньй -- безповорот- 

ний, набезрічний. 
Безотлагательно -- притьмом, 

приймом. - 
Безотлагательньй -- доразний, 

пильний; невідкладний. 
Безотлучньй -- безвідходний. 
Безотносительность -- безпог- 

лядність. 
Безотносительньй -- безпог- 

лядний. 
Безотрадньй -- безодрадісний, 

безрадісний. 
Безотступньй -- натрутливий, 

невідступний. 
Безотчетньй -незвітний: необ- 

раховний, безобраховний. 
Безочередньїй-- нечерговий. 
Безошибочньй--непомильний, 

непохибний, нехибний. 
Безпалубньй -- безчердашний. 
Безпальй--безпальчий; безпа- 

лок, безпалько. 
Безпамятность -- непам'ятли- 

вість. 7. 
Безпамятньй--непам'ятливий; 

непритомний; забудько, без- 
пам'ятко. 

Безпамятство -- безпам'яття, 
непамять; кепритомність. 

Безпарньй- безпарий. 
Безпаспортньй--безбілетний. 
БезперемЬнньй--незмінний. 
Безпечальньй -- безжурний, 

безсумний. 
Безпечность--недбайність,бай- 

дужість, безжурність, нео- 
бачність. 

Безпечньй, о -- недбайний, 
байдужий, безжурний, нео- 
бачний, о. 

Безплатньй--безплатний, да- 
ремний. 

Безплодіє, безплодность--Яло- 
вість, неродіочість, неплід- 
ність; безовочність. 

Базплодньй--Яловий, неролю- 
чий, непліпний; безовочний; 
даремниї:; см. Безполезньй. 

Безплотньй--безтільний, беза- 
телесий. 

Безотвітственньий- Безпрепятственньй. 

Безподобньй--пезрівняний, не- 
добірний. 

Безпозвоночньй--безкряжний. 
Безпокоить--турбувачи, непо- 

коіти. я 
Безпокомиться -- турбуватися, 

клопотатися,  побиватися, 
фрасуватися. 

Безпокойньй,-о--невпокійний, 
невгомонний, турботний, -о. 

Безпокойстно-турба, турбация, 
турбанина, турбота, суята, 
фрасунок, турбування, та- 
рапата. 

Безпокоящій (кого)--суятник. 
Безпокоящійся (о комь, чемь)- 

суятник. ; 
Безполезньй-некорисний, без- 

хосенний, непожитФшний; 
непотрібний; - человіЬкь-те- 
ліпайло. 

Безпомощность-безпомічність; 
безпорадність. 

Безпомощньй -- безпомочний, 
безпомічний, безпорадний. 

Безпорочность -- безгрішність, 
безвадність, бездоганність. 

Безпорочньй-безгрішний, без» 
вадний, бездоганний. 

Безпорядокь--безлад, безлад- 
дя, розгард'Яш, нелад, гар- 
мидер. 

Безпорядочньй -- безладний, 
безладній; непорядний. 

Безпосредственнь!й -- безпосе- 
редній. 3 

Безпотомственньій - безнащад- 
ний, безплемінниї. 

Безпочвенность -- безгрунтов- 
ність. 

Безпочвенньїй -безгрунтовний. 
Безпошлинньй--безмитний. 

Безпощадность--безощадність 
безжальність, безщадність. 

Безпощадньй -- безощадний, 
безжальний, безщадний. 

Безправіе, безправность-- без- 
правність. 

Безправньй--безправний. 

БезпредіЬльность-безкрайність 
безкраїсть, безмежність, 
безмір'я, нессяжність. 

Безпредільньй--безкраїй, безе 
крайний, безмежний, без- 
мірний, неосяжний. 

Безпрекослсеньй -- безпереч- 
ний. 

Безгрепятстветньшй-- безпере- 
шкодний. 



Безпрерьвность- Безстрашів. 

Безпрерьвность -- безвивод- 
ність, безпереривність, бе- 
зупинність. 

ВБезпрерьівньй -- безупинний, 
безпереривний, бєзвиводний 

Безпрестанно -- безпересталь, 
безперестанку, безперестан- 
ці, безперестану, безпере- 
стань, безуставично. 

Безпрестаннбій, постоянньй-- 
разуразній. 

Безприданница--безпосажна. 
Безприкрасньй-- безокрасний. 
Безпримірньй -- безприклад- 

ний. з 

Безприміснькй - безпримішний, 
чистий, сутий, щирий. 

Безпристрастів -- безсторон- 
ність, 

Безпристрастньй-- безсторон- 
ній. 5 

Безпріютньй--безпритульний, 
безприхильний, безпричаль 
пий, беззахистний; бездо- 
мок. 

Безпробудньй-- безпрокидний. 
Безпроглядньй- безпросвітний 
Безпроцентньй--безвідсотний 
Безпутица--безпуття, непуть. 
Безработица - безробіття. 
Бевраздільньй, о -- неподіль- 

ний, 0 
Еезразличів "однаковість; бай- 

дужість. 
Безразличньй -- однаковий; 

байдужий. 
Безразсудньй -нерозсудливий, 

навісний. 
Безрасчетливьй-- безощадний; 

нерозважний. 
Безрогій-- безрогий, комолий, 

тулий, шутий. 

Безродньй -- безрідний; без- 
рідник, безрола. 

Безропотность--покірливість. 
Безропотньй--покірливий. 
Безросньй (день) -суховень. 
Беарукій--безрукий 
Резрибье -- безриб'я. 
Безсвязность -- нез'Язність, 

недоладність. 
Безсвязньй -- нез'язний, не- 

цоладній. 
Безсемейньй -- безродинний. 
Безсердечіе -- безсердечність; 

лютість. 
Безсердечньй -- немилосерд- 

ний: лютий. 
Безсилів -- безсилля, 

безвладність. 
несила; 

и 

Безсильньй-- безсилий, кво- 
лий, недужий, хирний, хир- 
лявий, хирий, хиренний; 
безсилок, безсилка. 

Безсильть -- знесилюватися, 
збуватися сили, упалати на 
силах. 

Безскважньй, 
щільний, -о. 

Безславить--неславити, осла- 
вляти. 

Безславньй, -0 -- неславний, 
ганебний, -о. 

Беаслезньй--безслізний. 
Безсловесньй -- немовлячий, 

німий, без'язикий. 
Безслідньй,-о--безслідний, -о, 
Безсмертіе--безсмертність. 
Безсмертникь, раст. Неїїсігу- 

зит -- сварливець, чмель; 
Хегапіпетит--безсмертки. 

Безсмертньй--невмірущий. 
Безсмьсленность-безтямність, 

безглуздість, недоречність. 
Безсмьіленньй -- безтямний, 

безглуздий, недоречний. 
Безсмьслица - нісенітниця. 
Безсмбвиньй, -о--незмінний,-о. 
Безсньжньй--безсніжний. 
Безсовістность -- безсумлін- 

ність, безецність. 
Безсовістньй--безецний, без- 

сумлінний, беасумлінник. 
Безсодержательность --беззмі- 

стовість. 
Безсодержательньй -- беззмі- 

стовий. з 
Безсознательность --безчуття, 

непритомність; несвідо- 
мість, 

Безсознательньй--несвідомий; 
лишившійсячувствь, -- без- 
чувственний, непритомний. 

Безсомнінньй--безсумнівний. 
Безсонница- безсоння, безсон- 

ниця 
Безсонньй--безсонний. 
Безспорность -- безперечність, 

безсуперечність. 
Безспорньшй-безперечний, без 

суперечний. 
Безсребренникь,-ца -- безсріб 

ник,-ця. 
Безсрочно--на-безрік. 
Безсрочньй - набезрічний, без- 

терміновий. - 5 
Безстрастньй-- спокійний, бай- 

дужки, нечулий. 
Безстрашіе--безбояззя, небсяз- 

ність, відвага. 

-0 -- щитний, 
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резстрашньй- -безбаязний, не- 
боязьхий, відважний; небій. 

Безстьдникь, ца--безпичник,- 
ця, безецних-,ця, безсоро- 
мітник,- ця, соромітник,-ця. 

ВБсестьіщньй -- безсоромітний, 
безличний,безсоромний, со- 
роміцький. 

Базствідство -- безсоромність, 
бсзецність, безсоромітність. 

Безстьшжій--см. Базстьмднь!й. 
Еззсчетньй--нсалічечний, 
зззефмянньй - безнасічний. 
озтактность --нетахтовність. 

Газтактньій - метаклтювиий. 
Есзтолковость- безглуздя, не- 

тям: недоладність. 
Безтолковьшй- безглуздий, без- 

лепкий,лурноголевий, недс- 
ладній. 

Сезтвлесньй--безтелестй. 
Безубьточность -- безутрат- 

ність. 

Безубьтточньшй--безутратний. 
Безукоризненность - 'бездоган- 

ність, бездокірність. 
РБозукоризненньй -- бездоган- 

ний, бездокірний. 
Есзумець--шаленець, безуман, 

шапеняк, божеволець. 
Безуміє -- безумство, шален- 

ство, навіженство, божевіл- 
ля, безум. 

Каззумньй -- дурний, безголо- 
вий, навісний, безрозумний, 
чавіжений. 

Гозумолчньй -- незмовчний, 
безугавний. 

К заумствовать--шаліти, назі- 
сніти, скажоніти, дуріти. 

БезуміЕть--безуміти, тратити 
розум, терятися. 

Безупречность- бездоганність. 
Безупречньй- бездоганний. 
Безурядица -- безлад, безлад- 

дя, нелад. 
Безусловньй,-о-безумовний,-о. 
Бозуспьшномй, -о -- Бевдалий, 

даремний, безскутечний,-о. 
г сзусьй--сезвусий; бєзус, го- 

л с. ії 
Беаутьшньй,-0--нерозважний, 

нерозмайний, -о. 
Еезухій--безвухий; безух. 
і ззучастіе--безуважність,бай- 

дужість. 
Есзучастньй -- безпричасний, 

зуважний, байдужий. 
езформенньй -- жмаковитий, 
жуачастий, Сезфоремний. 

т 

т азстрашньй --Велиберда. ч 

Безхвоєтньй--безгузий,куций, 
безхвостий. 

Безхитростньй -- безхитрий, 
нелукавий; щирий. 

Безхлопотньй --безклопітний, 
безтурботний. 

Безхліьбньй--безхлібний. 
Безхльбье--безхліб'я. 
Безпвьтньй--безбарзий, без- 

колірний; о лошадяхь--без- 
масти 

Безперемонньшй -- нецеремон- 
а, незаччайний. 

ій, о--безцільний,-о. 
Безцінность -- безвартність, 

безцінність; неоцінність 
Безцьнньйй--безвартний; без- 

і й; неоцінний; дорогий, 
коханий, любий. 

Безцінокь--безцін, безцінь. 
Безчеловічность нелюд- 

ськість, лютість. 
Безчеловіьчньй --нелюдський, 

лютий. 
Безчестить -- неславити, без- 

честити, ганьбити. 
Безчестіє--безчестя, неслава, 

ганьба. 
Безчестньій, -о--безчесний, га- 

небний, -о. ц 
Безчешуйньй--безлуский. 
Безчинство--дешпет, бешкет. 
Безчинстеовать--дешпетувати, 

бешхетувати. 
Безчисленность--безлік, незлі- 

ченність. 
Безчислечньй--незліченний. 
Безчувственньшй--нечулий; без- 

притомний. 
Безчувствіє- безчуття. 
Безшабашньюй --невгомоднний; 

зайдиголова, паливода. 
Безшумньй-- безгучний, без 

гуркітний, безшеледрий, нь 
гомінкий, тихий. 

Безшуточньй--безжартовний. 
Еезьменньй -- безнайменний; 

о пальць--підмезинний. 
Безьскуственньй -простий,не- 

штучний, невитворний. 
Безьсходньй -- безвихідний, 

невикрутний,безвиглядний, 
безпорадний. 

Бекась, пт-- вівчарик, бара- 
нець, полежань. 

Бекрень--бакір. 
Белена, бот. Нуозсуатиз підег 

--блекота, німиця. 
Белиберда--нісенітниця, кур- 

зу-верзу. 



Бергамоть, бот. Сіїги5 Бегда- 
тіа-глива;Сійїги5 йпене-бер- 
тамота. я 

Бердьшть-- келеп. 
Береговой--побережний, побе- 

режній. 
Берегь--беріг, бік, край; 

той-нависень; правьій 
вьй-правий, лівий бік; ст- 
в'існьій-пристін. 

Бередить--ятрити. 
Береженіе--ховання. 
Бережливость -- ощадність, 

щадність, ощада. 
Бережливьй, о -- ощадний, 

щадний, щадливий, о. 
Бережность--обережність. 
Вережньй, о- обережний, о. 
Береза, Веіціа аїБа--береза. 
Березникь--березняк. 

Березовикь, грибь Воієїця 5са- 
Бег--бабка, красноголовець 

Березовка--березівка. 
Березовьй--березовий. 
Беременная--вагітна, тягітна, 

черазата, важка, груба. 
Беременность--вагота, тяха. 
Беременіть--ваготіти, тяжіти. 

Берескледь европейскій, раст. 
Еуопітиз еигоравиз-саклак, 
жигалок. 

Беречь--стерегти, пильнувати 
поберігати, сокотити, гле- 
діти, берегти чого; ошажа- 
ти, ховати. 

Всречься-- поберігатися, сте- 
регтися, берегтися, , посте- 
рігатися. 

Есрлога--барліг, скота, лігво; 
медвьжкея-гайно. 

Берущії -брачкий. 
Берцовая кость--суреля, цу- 

реля, гомілка. 

Бершь, рьба Ішсіорегса уоі- 
депзіє--чоп. 

Бессь, раст. Егуїопійт еп5 
сапіз--собачки. 

БесЬьда--розмова, балазка, бе- 
сіда. 

Бесідовать -- розмовляти, ба- 
лакати, бесідувати. 

. Бесьдка--альтана, тінник, на- 
кривка. 

Бечева--ликва, когола, ляма. 
Библейскій--библійний. 
Бабліотека - книгозбірня. 
Бивень--икла. 
Билеть- квиток, картка. 

Бергамоть -Благоговбніз. 13 

Било -- калатало! 
товкач; передок. 

Бинтовать--бандажувати, ва- 
веювати. 

Бинть--бандаж, завій. 
Биржа--біржа. 
Биржевикь- біржак. 
Бирка--карб. 
Бирчить--карбувати. 
Бирюза--туркеза. 
Бирюзовьи--туркезовий. 
Бирюковатьй--вовкуватий. , 
Бирюкь-- вовк; супій, сторчо- 

гляд, похніопа. 
Бисеринка--силянка. 
Бисепньй--силянкогий. 
Бисерь--силянка. 
Бись--ще разі 
Битва--баталія, бій, побій. 
Биткомь--напхом. 
Бить- бити. 
Биться, бороться -- ретитися, 

битися. 
Бичевать--батожити, катувати. 
Биченка--шеворка. 
Еичь-батіг. " 
Біографическій--життєписний, 

біог рафичний. 
Не життєгис, біоура- 

ія. 
Благо, с.--добро; нар. добре, 

добро. 
Благовидньй--гожий, гарний; 

добрий. 
Благоволенів -- зичливість, 

ласка, добрість. 
Блоговолить-- бути ласкавим, 

бути доброї волі до кого: 
зноляти. 

Елаговоніе--пахощі. 
Благовонньй--запашний. 
Благовоспитанность- добре ви- 

ховання, вихованість. 
Благовоспитанньй--добре ви» 

хований. 
Благовременньй--вчасний. 
Благовіерньй -- правогірниїй 

сущ. м. р. чоловік, стари;Й 
сущ. ж. р.--жінке, стара. 

Благовьститель -- благовіст 
ник. 

Благовість--дзвін до церкви. 
Благовіщеніє -- благовістя; 

благовіщення. 
Благовіьщенскій -- благовіст- 

ний. 
БлагоговБйньй -- побожний; 

найпокірніший. 
Благоговбніе побожчість; ша- 

на, пошана, покора. 

бринталь; 
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Благодареніе--дяка, дякування 
Благодарить--дякувати. 
Благодарньій,-о--вдячний,-о. 
Благодарственньй--подячний. 
Благодатньй -- добродайний; 

повний ласки, благословен- 
ний. 

Благодать--ласка божа; лгс- 
кавість, добродійство; рос- 
кіш, багацтво; раст. дгаїїо- 
Іа обіісіпаїїз-золототисячник. 

Благоденственньй--щасливий. 
Благоденствів -- добробут, га- 

разд. з 
Благоленствовать --гаразд ся 

мати, у доволі бути. 
Благодушіє-- добродушність. 
Благодушньй,-о -- добродуш- 

ний, добросердий, -о. 
Благодітель,-ница - добродій, 

-ка, доброчинець,-нниця. 
Благодітельность-добрий ску- 

ток. 
Благодітельствовать - -добро- 

діяти, добро чинити. 
Благодвяніє -- добродійство, 

доброчинство. 
" Благожеланіе--зичливість. 
Благожелатель--зичливець. 
Благожелательньїй, -о--зичли- 

вий,-о. 

Благозвучіе-зграйність, мило- 
згучність. 

Благозвучньй, -о -- зграйний, 
милозгучний, -о. 

Благой--добрий; шалений, не- 
самовитий; спасений. 

Благоліпіе--краса, окраса. 
Благомьсліе--добромисність. 
Благонадежность --надійність, 

певність, сталість; міць, 
тривалість. 

Благонадежньй -- надійний, 
певний, сталий; міцний, 
тривалий. 

Благонамбфренньй--см. Благо- 
мьслящій. 

Благонравіе--обичайність. 
Благанравньй,-о - обичайний. 
Благообразіє--гожість, врод- 

ливість. 
Благообразньй- гожий, врод- 

ливий. 
Благополучіе-- гаразд. 
Благополучно--гаразд, добре. 
Благополучньй -- щасливий, 

добрий. 
Благоприличіє -- звичайність, 

порядність, 

Благодареніе--Благоухать. 

Благоприличньй - звичайний» 
порядний. 

Благопристойньй--присталиї й- 
доречний. 

Благопр'обрівтенньй -- набут- 
ний, добутний. 

Благопріятньй--сприятливий, 
сприятний, нагідний, го- 
жий, погожий, погодний. 

Благопріятствовать -- щасти- 
тися, сприяти, погоджати, 
-дити, щастити, годити. 

Благоразумів -- розважність, 
розсудність. 

Благоразумньй, -о -- розваж- 
ний, розсудний. 

Благорасположеніе - прихиль- 
ність, ласка, зичливість. 

Благорасположенньй -- при- 
хильний, зичливий. 

Благородникь, раст. Еираїо- 
гішт сапабіпчт--сідач. 

Благородньй,-о-щшляхетний,-о. 
Благородство--шляхетність. 
Благосклонность--ласка,  ла- 

скавість, прихильність. 
Благосклонньй, -о--ласказий, 

прихильний, -о. 
Благословенієе--благословення. 
Благословенньй- благословен- 

ний. - 
Благословлять, -вить--благо- 

словляти,-вити. 
Благосостояніе--добробут. 
Благостьня--добрий вчинок, 

добро. 
Влагость-- добрість. 
Благотвореніе--добродійність, 

доброчинність. 
Благотворитель--добродій, до- 

брочинець. 
Благотворительньй--доброді//- 

ний, доброчинний, благо- 
дійний. - 

Благотворить--добро чинити. 

Благотворньй - доброчинниї; 
доброскутешний. 

Благоугодньй--любий, милий, 
бажаний, -о. 

Благоустроенньй -- упорядко- 
ваний, уряджений;  оку- 
коблений, укукоблений. 

Благоустроить -- окукобити, 
укукобити; дати добрий лад. 

Благсустройство--цобрий лад; 
окукоблення, укукоблення. 

Благоуханіе- пахощі. 
Благоуханньй--запешний, 
Благоухать--пахтіти, 



Благочестивьй -Блюдолизничать, 

Злагочестивьій, -о--побожний, 
святобливий, -о: 

Благочестіе- побожність, свя- 
тобливість. 

Благочиніє -добрий лад; бла- 
гочинство. 

Злагочинньй--звичайний, по- 
рядний; благочинний; сущ.- 
благочинник. 

Блаженньй -- щасний, щасли- 
вий. 

Блаженство -- раювання, ща- 
сливість, щастя. 

Блаженствовать--раювати. 
-Блажить--дуріти, пустувати. 
Блажь--дур, примха. 
Блеваніс--блювання, ригання. 
Блевать--блювати, ригати. 

злевота--блювота, ригота, ри- 
гачка, риги. 

Биевотина -- блювотина, блю- 
ваки, риговина. 

Блеклость -- зів'ялість, блі- 
дість, змарнілість, фуні- 
лість. 

Блекльй -- зів'ялий, блідий, 
змарнілий, фунілий. 

Блекнуть -- фуніти, в'янути, 
нидіти, марніти; линяти. 

Блескь -- блиск, лиск; пере- 
. пих, пишнота. 

Блестка-яска, блискітка, бли- 
щик, блища. 

Блестнякь, раст. 
блищак. 

Блестіть--хрястіти, ряхтіти, 
блищати, блискотіти, ви- 
лискуватися, ясніти, блис- 
кати, мигтіти. - 

Блестящій--блискучий, блис 
кавий, склячий, хряскучий. 

Блеяніе- мекіт, мекання. 
Блеять--мекати, мекекати. 
Ближе--близче. 
Ближній--ближній. 

Близить-близити, наближати. 
Близиться--наближатися, над- 

Сргузів -- 

ходити. 

Близкій -- близький, блиго- 
мий, 

Близко -- близько, поблизу, 
зблизька. 

Близлежащій--поблизький. 
Близнець --близня, близнюк. 
Близорукій -- короткозорий, 

низькоокий, призорий. 
Близорукость короткозорість, 

низькодкість, призорість. 
Близость--близкість, близина. | 
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Близь--біля, побіля, поблизу, 
край, коло. 

Блинь--млинець. 
Блистаніе - блискакня. 
Блистательность -- блискот- 

ність, блискавість, блис- 
котливість. 

Блистательньй, о -- блискот- 
ний, блискавий, блискот- 
ливий, о. 

Блистать--блискотіти, ясніти, 
горіти. 

Блокировать- бльокувати. 
Блондин ка--білявка, білява. 
Блондинь -- білявець, білан, 

білявий. 
Блонокь--обапол. 
Блоха- блоха. 
Блоха земляная, насфк. Наїіса- 

скакелюха. 
Блошистьй--блохастий. 
Блошій--блошиний. 
Блошка--блішка. 
Блошная трава, раст. Роіудо- 

пит регзісагіа--гірчак. 
Блошникь,  рраст.  Вбрідїцп 

біх їетіпа -- жіноча па- 
пороть. 

Блошница, раст.  Огіпапига 
уцідате-- материнка. 

Блудить -- блудити, блукати; 
бахурувати. 

Влудникь--перелюбник, бахур 
Блудница -- перелюбниця, ба- 

хурка. 
Блудньй -- перелюбний, рос- 

пустний, бахуруватий. 
Блудь--перелюб, перелюбки. 

Блужданіе -- блуканина, блу- 
кання. 

Блуждать - блукати; поневіря- 
тися. 

Блуждающій- -блудящий, блу- 
кливий. 

Блуза--блюза. 
Блідная немочь, 

блідниця. 
Бльдноватьй- блідавий. 
Бльднолицьй -- блідовидий, 

блідий на церу. 
Блідность- блідота. 
Блідньй- блідий. 
Бльдніть-бліднути, полотніти 
Блюдечко--мисочка. 
Блюдо -- таріль, полумисок; 

страва, потрава. 
Блюдолизничать--тарілки ли- 

зати; об'їдати кого, жити 
на чий кошт. 

Сріого5із-- 
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Влюдолизь--фарфолиз: похлі- 
"бегь, дармоїд.  - 

Блюстк--ховати, гледіти, сте- 
регти, дозирати, пильну- 
сти. 

Блюститель,-ница - дозорець,- 
рниця, доглядач,-Ка. 

Бобковинка, раст. Впіпохап- 
Япишт адогашшт--душиця. 

Бобовиднигй- -бібчастий. 
Всбовикь- бобовиння, 
Бобовникь, раст. Агпудіаїц5 

запа--бабчук. 
обр зоол. Сазіег бїбег--бо- 

ер. 
вось, раст. цедитеп, Бара-- 

біб. й 
Бобьтль--безхатник, бездомок, 

бурлака. 
Боби цвітущів -- см. Цвбту- 

щіе бобь. 
Богадьльня--шпиталь, божий 

дім. 
Богатосдаренньй -- кебетний, 

стіпний, здібний. " 
Богатство--багацтво, роскіш. 
Богатьй- багатий, заможній, 

маєтний; гойний, пишний, 
роскішний; коштевний; -- 
чемь-багатий на що. 

Богатьрь--велетень. 
Богатіть-багатіти, можніти, 

розживатися, 
Богачь,-ка--багатирь,-рка, 

Богиня--богьня. й 
Богобоязненность -- богобій 

ність, богсбоязність. 
Богобоязненньії, о -- богобій- 

ний, богобоязкиї, ос. 
Боговлохновенкнь Й -- богонат- 

хненний. 
Богоматерь--божа мати. 
Богомолець -- грочанин, про 

чанка. 
Богомольє--проща; богсмілля. 
Богастступникь -- безбожник, 

недовірок. 
Богоподобньй--богостотний. 
Богопротивньй-- богозневажм- 

нчи, . 

Богородица--богеродиця. 
Богсродская трава  полевая, 

Тбуглиз зегруйит--чебрець, 
чебрик, чебчик, 

Ботослуженіе - відправа, служ: " 
ба божа. 

Богоспасаємьій--см. Богохра- 
нинМьШі. - 

Боготрорить- божестенти; адо- 
зфуватя. є 

Влюдолизь- Бокь. 

Богоугодньй--богумили?, бо- 
гулюбий. 

Богохранимьй -- богабероже- 
ний. 

Богохуленіе--блюзнірство, бо- 
гозневага. 

Богохульникь,-ница-блюзнір, 
ка, богозневажець, - жниця. 

Богохульство -- см. Богохуле- 
нів. б Е 

Богохульствовать-- блюзниг" 
бога зневажати. 

Богочеловькь--боголюдина. 
Богоявленіе (праздникь)-воло 

хреще, ордань. 
Богь--біг, бог. 
Бодать-брати на роги, буца- 

ти. 

Бодаться- битися рогами. 
Бодливвій - битливий. 
Бодриться--бадьоритися. 
Бодрость--бадльорість, трипа- 

лість, жвавість; сміливість, 
відвага, стуха. 

Бодрствовать -- пильнувати, 
чути, чувати. 

Бодрьй -- бадьорий, чустрий, 
тривалий, жвавий; відваж- 
ний, сміливий. 

Бсевой -- войовий, 
боїний. - 

Боець -- бояк, войовкик; ку- 
лачньй--перебієць. 

Божба- божіння. 
Божескій--божий. 
Божественность--божність. 
Божественньй, -о--божний, -г 
Божество--богостота. 
Божиться--божитися. 
Божькье деренс, бот. Агіетіз 

абгоіапит--біжлерево. 

Божья корогка,насі к.Соссіпе? 
Та зерієтприпсіа!а--бездриг, 
бедрик, сонечко, петрик, 
серденько. 

Божница--божник. 
Бой-- см. Битва. 
Бойкій -- шварний, шворний, - 

моторний, меткий, жвавий, 
шпаркий. 

Бойкое (м'ьсто) -розигри, 
Бойница- бійниця. 

Бойня- різниці; різня, кріва- 
вий бій, 

Бокаль--кєлех, пугар. 
Боковой--побічній, бічний. 
Боксировать--боксунати. 
Бокь--бік; (мясо сь ребрама) 

схаб. 

бойови 



Болвань -Бороздчатьй. 

олвань -- бельбас, бецман, 
дурбас, шйолоп,  бейдак; 
штурпак, надовбень. 

Болотистьй--багнистий. 
Болотньй--болотяний, багно- 

вий. 
Болото--багко, бслото, синязв- 

ка; ржавое--рудявина, руд- 
ка, руда. 

Болтанієв-бозтання; теліпан- 
ня; базікання, белькотання. 

Болтать-бовтати, колотити; 
махати, дригати; перебен- 
дювати, торохтіти, белько- 
тати, патякати, базікати, 
рейднти, форкотати, фля- 
ворити, фльокотати 

Волтаться -- бовтатися, коло- 
титися; тинятися; теліпа- 
тися, мотатися. 

"болтливьшй -- белькотливий, 
м форкотливий, язихатий, ще- 

етливий, фляворливий. | 
"Вдітовня -- баляси, теревені, 

еребендя, торочення, ба- 
зікання, цокотнеча, цокотня 

Болтцнь -- щебетун, цокотун, 
бадаклій, балакун, лелетун, 
белікотун, щебетій, цвен- 
тюхуталалай, торохтій. 

Волтунід--талалайка, торох" 
тійкадщебетуха, цокотуха" 
белькокуха, лепетуха, со- 
котухаї 

Волть--прігонич. 
Воль--біль. 
Вольница--Яїкарня. 
Больничньй лікарницький. 
Больно--боляче, болізко; ура- 

зливо, тяжко, важко; дуже, 
тяжко, вельми. 

Больной--слабий, хорий, хве- 
рий, недужий; тяжело-труд- 
ний; - безнадежно-смертен- 
ний. 

Вольше -- більш;--всего--над 
усе, за все, саме більш, 
найбільш. 

Еольшеголовьй -- головатий; 
толовань, головко. 

Большинство--більшість, біль- 
тшина. 

Большій-- побільший, більший. 
«Большой--великий, здоровий, 

тяжкий; нісколько боль- 
шой--повеликий. 

Вольшущій--величезний. 
Боліьвшій--хворовий. 
Бопфе--більш, гірше; над. 

| 
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Болізненность--хоробливість 
хоровитість, хворобливість 
слабовитість, хйрність; бо- 
лізність. і 

Болізненньй -- хорявий, хи? 
лявий, хорячий, хоровитий,? 
хоробливий, хворобливий, 
хирий, хиренний, кполий, 
безздоровний, слабовитий; 
сущ.скергеля. 

Болізнь -- хвороба, хворота. 
хирячка, хворість, слабість, 
недуга, гехіч, хира; англій, 
ская-одиїна. 

Боліть--нездужати, слабува- 
ти, хорітіг, хворіти, червіти, 
чев'ядіти, хиріти, хирлати, 
хирляти. 

Волючій--уразний, уразливий. 
Бомба--бомба. 
Бомбардировать -- бомбувати, 

бомбардувати. 
Бомбардирь--гарматник, гар- 

матій, гармаш, 
Борачь, раст. Воггадо--огі- 

рошник. 
Борбора, раст. Випіаз огіепіа- 

йз--трицик,. . 
Вордюрь- окравка, крайка. 
Бореніе--боріння, борікання. 
Борець -- борець; перебієць; 

раст. Сопійт ппасиїаїит -- 
свистюля, сикавка. 

Борзая собака--хірт, хорт. 
Борзописець--шкрабіка, баз- 

грач. 
Бормотаніе--буркотання; мур 

мотічня, мимриння, бур 
чання, бубоніння. 

Бормотать--буркотати, турко- 
тати; Мурмотати, бурчати, 
жебоніти, хамаркати. 

Бормотунь--мимря. 
Боровій--кнурячий. 
Воровь--кнур. 

. Борода--борода. 
Боролавка--беродавка. 
Бородатьй- бородатий. 
Рородачь--борплай. 
Бородка- -борідка. 
Вородокь (у кузнецовь)- про- 

ій. 
Бородчать!й, бот.--остистий. 
Вороада- бсрозна, скорода. 
Боросадильникь- рале. 
Бороздить -- борсзнити, ско- 

родчти, ралити. 
Бороздка--борозенка, 
ВБорозлникь--рало; сапа. 
Вороздчатьй - берсанисти й. 
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воло- 
Борона- боропа. 
Бороченіе--скородіння, 

чіння.  ,/ 
Боронильщикь--скородільник, 

волочіланик. 
Бороновать--скородити, воло- 

чити. 
Бороть--бороти, подужувати, 

перемагати. 
Бороться- боротися; змагати- 

ся, дужатися; сь препятст- 
візми--побиватися. 

Бортевой--бортяний. 
Бортничать--бортникувати. 
Борть--край, беріг; судна-- 

облавок. 
Борть--колода, борть. 
Борь--бір; брання. 
Борьба--боротьба, бороття. 
Восикомь--босака, босоніж. 
Босой-- босий. 
Босоногій--босий, босоногий. 
Босоножка -босоліжка. 
Босякь--босак; халамидник. 
Ботаническій -- ботаничний, 

рослинний. 
Ботвина--гичка, 
Ботинокь--полуботок. 
Ботфорть,-ть--чоб)т, чоботи. 
Боцмань--старшина, боцман. 
Бочарничать--бондаруватн. 
Бочарь--бондарь. 
Бочениться- -бокувати; брати- 

ся у боки. 
Боченокь--барило. 
Боченочньй--барилковий. 
Бочечньй--бочковий. 
Бочистьй--бокатий; бокань. 
Бочка-путня; водовозная-са- 

ка. 
Бочкообразньй -- барилькува- 

тий. 
Боязливость -- боязкість, по- 

лохливість, лякливість, 
Боязливьй, -0--боязкий, 

лохливий, лякливий. 
Боязнь-- острах. 
Боярьшникь, раст, Сгаїгеди5 

охуасапіна--глід. 
Бояться--боятися, страхатися. 
Бравнй--голіниий, жвавтй, 
Брага- брага. 
Брадобрей -голяр, голій. 
Бражникь, -ца-гультай, -ка. 
Бражничать -- гультактати, 

пити-гуляти, чаркувати. 

Браздь--біжки. 
Бракованнсе-гокигиека, сбїрок. 
Браковать--покидтк. 
Браксека--покид. 

по- 

Бренность. 

і 

Бракосочетаніве--шлюб. 
Бракь--шлюб, подружжя; не- 

годн. предметь - покидь, 
покидька, обірск. 

Бранить -- лаяти, сабанити, 
цабанити, безчестити, сва- 
рити. 

Браниться- лаятися, фукати. 
Бранчивьй- сварливий. 
Брань -- лайка, лаяння, фук, 

свар, зв'яга. 
Браслеть--обручка. 
Братіниха- братова. 
Брататься- брататися. 
Братець- -братік, братусь. 
Братишка- -братко. 
Братоубійство -братовбивство, 

братогубство. 
ГБратскій--см. Братственньй. 
Фратственньй--братерський. 
Братство -- братство; братер- 

ство; побратимство. 
Брать--брат; названньй - поб- 

ратим. 
Брать - брати; збірати; поби- 

рати. 
Браться за что - братися ді 

чого; поспьшно - прихвач'- 
ватися, - хватитися. 

Брачньй -- шлюбний, весісь- 
ний; подружлий. 

Бревенчатьй--рублений. 
Бревно--цурпак, колода, "рус; 

круглоє - вибель, вбляк; 
обтесанное-тесан. 

Бредень -- вболок; для раковь, 
небольшой - рагеля 

Бредина, раст. Заїїх сергаса-- 
верболіз. 

Бредить--верзти, блудити сло- 
вами, маячити, марити. 

Бредии--теревені, вигалки. 
Бредь--маячня, ввижання. 
Брезгать--гидувати, шкареді!- 

тися, гребати, бридитися, 
гордувати. 

Брезгливость-гидгивість,брид 
ливість. 

Брезгливьй--гидливий, брид 
лий. 

Бреомить--блискати, мигтіти, 
блимати, дніти, на світ бла- 
гословлятися. 

Бремя--тяжина, тЯяхар, вага, 
тягар, тягарь. 

Брелокь--дармовис. 
Брегіге--грязиво, болото, кал. 
Бренность -- тлінність, мар- 

ність, нетривалість. 



Бренньй- -Бубновь!й. 

Бренньй -- тлінний, марний, 
нетривалий. 

Бренчалка--брязкітка. 
Бренчаніе -- цоркіт, 

бринькання. 
Бренчать--брязчати, чеберча- 

ти,  цоркотіти,  церкати; 
бринькати, трюмкати. 

Брести -- шлямпати, плента- 
тися, чвалати, тягтися. 

Брешь--вилім, вирва. 
Брильянть--діамант. 
Бритва--голиця, голяк. 
Бритвенница--голитдвня. 
Бритвенньй--голитовний, Го- 

личний. 
Бритьй--голений. 
Брить--голити. 
Бриться--голитися. 
Бритье--гоління. 
Бровистьй-броватий; бровань. 
Бровньй--брівний. 
Бровь--брова. 
Бродильньй--квасний. 
Бродильня--квасня. 
Бродить -- волочитися, тиня- 

тися, блукати, швендяти, 
вештатися, триндатися; 
хим.-шумувати, мусувати. 

Бродникь--волок. 
Бродокь--пробій. 
Бродяга -- флигош, волоцюга. 

блудяга, тягака, заволока, 
приблуда, блудець. 

Бродяжничать--волочитися. 
Броляжничество -- побридки, 

волоцюжництво,  проволо- 
кита. 

Бродячій -- мандрівний, шки- 
тавий. 

Броженіе--мусування. 
Броненосець- панцерник. 
Броненосньй--панцерний. 
Бронза--спих, брондза. 
Бронзировать -- 

бронзувати. 
Бронзировка -- спижування, 

брондзування. 
Грондзовка. наськ. Врбоуіця 

Роз550г--ОЛенка. 
Бронзовьій--спижовий, бронд- 

збвий. 
Броня--панцер. 
Бросаніе-кидання, шпурляння. 
Бросать, -сить -- кидати, ки- 

брязкіт; 

нути, шлурляти, -рнути, 
штпуряти, -рити, швиргати, 
-ргонути, швигати. -гнути; 
веріати; кидати, покину 

питати,лишити;занехаяти. 

спижувати, 

ти; 
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Бросаться, -ситься--кидатися, 
кинутися, метатися, мет- 
нутися, пориватися, порва- 
тися, шататися, шатнутися, 
соватися, сунутися. 

Броскій--кидкий, меткий; мст- 
кий, жвавий; нікчемний. 

| Броскомь- навкидя, кидькома, 
скидя. 

Брудершафть-- побратимство. 
Брульонь--чорнетка. 
Брусника, раст. Уассіпіийт уїі- 

бз іфага--камінки, уогодза. 
Брусовка -- терпуг ,рашпель. 
Брьзгалка -- кропило, порс- 

кальце, порскавка. 

Брьзганіе-- чвиркання, порс- 
кання. 

Грьзгать, -знуть -- чвиркати, 
-кнути, порскати, -снути, 
сикати, -кнути; шпувати, 
прикропляти,-пити. 

Брьзги--чвиркиу порски. 
Брьзнуть (струей)-- свиснути. 
Брькаться--вихати, фиркати, 

брикатися, хвицати. 
Брькливьй -- вихливий, бри- 

кучий, хвицливий. 
Брьсь--тпрусь, прісь. 
Брюзга--дринда, буркун, мру- 

кало. 
Брюзгльй--одутий. 
Брюзгнуть--пухти. 
Брюзжаніе--буркіт, бурчання. 
Брюзжать- буркотіти, бурчати. 
Брюква--кочерега. 
Брюки--штани. 
Брюнетка--чорнявка, 

ха, чорнява. 
Брюнеть-чорнявий,чорнявець. 
Врюхань--черевань. 
Брюхастьй--череватий. 
Брюхатіть--череватіти. 
Брюхо--черево. 
Брюшина-- чепець, черевина. 
Брюшко--черевце. 
Брюшной--черевний. 
вряканіе--цоркіт. 
Брякать--брязчати, цоркотіти, 

| 
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чорню- 

цоркати. 
Бряцанів--брязкотня. 
Бряцать, побрякивать, - бряз- 

кати, побрязкувати, побряз- 
кати, побряачатн, 
тіти. 

Бубенчик»--балаболька, бала- 
бон, брязкітка, брезкулька. 

Бубень- бубон. 
Бубновка - дзвінка. 

І тубновьи -дзвінковий,. 

брязко- 



й 

Бубнь (картьг) дзвінки. 
Бугористьй--горбастий. 
Бугорокь--пагірок, гогбик. 
Бугорчатка, мед.-сухотя. 
Бугорчатьй--горбкуватий, па- 
тірковий. 

Бугорь--хупор, горб, могила. 
Бугристьй--сугорбистий. 
Бусшприть (судох.)-" пика. 
Буде--як що, коли. 
Будильникь--будило. 
Будить-- буркати, розбурку- 

вати, будити, пробул»"ати, 
пробуджувати, збуджувати. 

Будка--будка; (вь тельгь) та- 
бурка. 

Будничньй--буденний. 
Будоражить- турбувати, коло- 

тити, баламутити. 
Будочникь--будник. 
Будра, раст. Недега Неїйх - 

плющ. 
Будто--буцім, наче. ніби, мов, 

чей, чей-би; хіба? невже? 
Буцто бьш- мовлян, не скахи, 

ніби то, наче б то. 
Будущій- майбутній, пришлий, 

прийдешній. 
Будущность--майбутність, бу- 

дучність, пришлість, прий- 
дість. - 

Буеракь--байрак. 
Бузлакь, раст. Сгосиз гейіси- 

Такше--сиротень, просурень, 
просуринка. 

Буйволь--буйвіл. 
Буйнькй--бешкетний, гваллов- 

ний, бурхливий, рвачкий. 
Буйство- гвалт, бешкет. 
Буйствовать- бешкетувати, га- 

лабурити. 
Бука--хо, хеха; бундук, тем- 

рюк; нелюда. 
Букашка--комашка. 
Буква--літера; гласная - голо- 

сівкарсогласная-шелестівка. 
Букгальньй-- достотний, до- 

слівний, достоменний. 

Букварь -граматка, абетка. 
Буквенньй--літерний. 
Букеть--пучок. 
Букинисть- старокнижни 
Букля--кучер. : 
Буксирньй--тягловий. 
Еуксирь--тягло. 
Букь-буклуг митель; жлукто. 
булавка -- шпилька, приш- 

гилька, 

Булавочньй--шпильковий. 

Бубнь--Бурчаміе. 

Булка Франц.- франзбля; обьіи 
- булка. 

Булочная--пекарня. 
Булочникь- пекарь. 
Булочница-- пехарка, перепі- 

чайка. 

Бултьхнуться -- шубовснути, 
бегвтнути. 

Бултьхь-- шубовсть, плюсь, 
шуль, бовть. 

Бульдогь--британ. 
Бульснь--ющшка. 
Бумага- папір; почтовая- пис- 

тоний пагір;  оберточная 
и промокательная - бібула; 
хлопчатая -бавовна; гербо- 
вая-штемпледвий пагір. 

Бумагомаратель -- шкрабіка; 
базграч. 

Бумагопродавець--папірник. 
Бумажка--папірець. 
Бумажникь--пагіровник. 
Бумажньй -- папіровий;- фаб- 

риканть-папірник;-ная фаб- 
рика-папірня. 

Бумазейньй--бархановий. 
Бумазея--бархан. 
Бунтовать -баламутити, підбу- 

рювати. 
Бунтоваться-ворохобити, бунт 

зривати. 
Бунтовской--бунтовливий, во- 

рохобний. 
Бунтовщикь -- буктарь, бун- 

товник, ворохобник. 
Бунтовщическій -- бунтовни- 

чий. 
Бунть--ворохібини, ворохібня, 

всрохібництво. 

Бура--блідень. . 
Буравить--свердлити. 
Буравчикь--свердлик. 
Буравь--свердел, свердло;руд- 

тичньй-штире, сзідер. 
Бурань--хуртовина, заверюха, 

шаркан, штурма. 

Бургомистрь- бурмистер. 
Бурбонь--грубіян. 

| Буреломь--вітролом. 

| 

Буржуа-- міщанин. 
Буржуазія - міщанство, 
Буржуазньшй--міщанський. 
Бурливь5б--бурхливий. 
Бурлить--клекотіти, бурувати. 
Бурньшй -- бурхливий, шквир- 

дявий, хуртовиннийї. 
Буровой--свідровий. 
Бурчаніс - буркотня, 

неча. 
буркот- 



Бурчать--Бігь. 

Бурчать--буркотати. 
Бурь--свідер, сверло. 
Бурьй (о масти) -цісавий. 
Буріть--цісагіти. і 
Буря-бора, хвиля, штурма, 

шаркан, чвара, хаверя. 
Бусь-- пацьорки, склянчина, 

гацірки, пацюрки. 
Бутерлакь, раст.  Розшшіаса 

забма--сосонка. 
Бутонь--пуп'яшок, роспуківка 
Бутузь-куцак, пузань,опецьок. 
Бутьлка- пляшка. 
Бутьлочньй--пляшковий. 
Бутьмь (больш.)-сулія, Фля- 

ша; оплетенная-балцанка. 

» Бутьльчатьй--пляшкуватий. 
Жуфеть--креленець, (шахвар- 

ня, мисник, судник; ресто- 
рация. 

Бухалень пт. Вобачги5 
бугай. 

Бухать--бухати, гепати. 
Бухгалтерія--рахівництво. 
і, хгалтерь--рахівник. 
ухнуть (разбухать) -- бубня- 
віти, бучавіти. 

Бухта--затока. 
Бухь--см. Бултьхь. 
Бученіе--зсління, лужіаня. 
Бучило--бахай. 
Бучильня--золярня. 
Бузить--золити, лужити. 
Бучной--золінний. 
Бушевать -- буяти, бурхати, 

шпугати, бурхотати, фуж- 
делити,фужпіти,войдувати. 

Буянить - бешкетувати, гала- 
бурити. 

Буянство--бешкет, 
вання, 

Буянь--бешкетник, галабурд- 
ник, пробишака, пробийго- 
лова. 

Бьівало--бувало. 
Бьвальй -- колишній, мину- 

лий; бувалий, обметаний; 
сущ,-бувалець. 

Бьвать- бувати. - 
Бьвающій (у кого) -ухожий. 
Бьившій-- минулий, що був 

спозакол ишній. 

Бькь--бик, віл; бугай; стовп" 
Бьлина -- билиця; билина: 

опич. дума. 
Вилой--минулий, колишній. 
Бьль-- билиця, буваль, бу- 

вальщина. 
Бистрина--швидковіддя, г ру - 

Тагіз-- 

бешкету- 

, 
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ковід, бнстря, стріль-вода. 
Биєтробьгающій -- скоропад- 

ний. - 
Биьстроглазьй -- бистроокий, 

бистрий на око. 
Бистроногій -- прудконогий, 

вітронегий, прудкий на 
ноги. 

Бьстрота-прудкість,  швид- 
хість, хуткість, шпаркість. 

Бьствотечньй -- бистроплин- 
ний. 

Бьстрьй, о-швидкий,  пруд- 
кий, хуткий, шпаркий, мет- 
кий, жвавий, хитрий, за- 
машний, 

- Бьстрбе -- шоидче, швидчіш, 
мерщій, прудчіш, хутчіш. 

Бьтіе--буття, їстнування, іст- 
ніНЧЯ. 

Еьтность-буття, перебування. 
Вьтовой--побутовий, побито- 

вий. 
Бить--побит, побут; просто- 

народньй--простацтво. 
Бьть--бути, істнувати, істні- 

ти, жити, тривати, матися. 
Бьть, итти (кь лицу)-- прия- 

лечувати, приялечати, ли- 
чити, ликювати. 

Бьтье--буття. 
Бичатина--бичина, воловина 
Бьчачій--бичачий, воловий, 
Бьчокь, рьба Собіцз орбіо- 

серпаїцз Ра!її. -- трав'яник, 
лічкур; рьба Соноз-бабець; 
ум.оть Бьікь-бичок. 

Бьвга--гонитва, перегони. 
Беганіе -- бігання, біганина, 

гайсання, ганяння. 
Бегать--бігати, гайсати, га- 

няти, шмигляти, тікати, цу- 
ратися, уникати чого. 

Біглець--утікач, 
Бегло -- побіжно, шпарко, 

швидко. 
Б8гльй -- єтіклий,  збіглий; 

шпаркий, швидкий;  по- 
біжний. 

БЖглянка- ттікачка. 
БіЕговой -- перегоновий; 

дрожки-бігунці. 
Бівгомь--утеком, бігцем, 

ма, біжка, підтюпцем. У 
Беготгая-побіганки, побігання, 

біганина, топтанина. 
Бегство--утік, утіканка, уті- 

кання, утеча, втіки. 
БіЕгунки--бігунці, 
Бьгь--біг. 

"вія 

біг- 
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БіЕда--лико, біда, халепа, ли- 
ха година; прибідск. " 

Бідность -- убогість, злидні, 
бідота, бідність. 

Беднота -- убогість, злидні; 
харпацтво, голота, бідота. 

Бедньй -- худавий. убогий, 
злиденний, мізерний; бід- 
ний, сердешний. 

Б'едчьть -- убожітн, голіти, 
мізерніти, підупалати, пе- 
реводитися на. 

Бедняга--неборак, нетяга, бі- 
лолаха, бідаха, кгоропас, 
сердега, побідаш, побіден- 
ник, сердешний,-на, небога-. 

Бьднякь--худак, худопахолок, 
харпак, бідак, голяк, зли- 
дарь, гольтіпака, собир.: 
тольтіпа, голота, сірома. 

Бьдовьй -- голінний, громіт- 
ний; сущ.-проміт. 

Бьдокурить--шкодити; бродіти. 
Бідокурь--шкодник. 
Бідственньй -- нещасливий, 

7 о злигодній, безгслов'яний, 
упадовий. 

Гьдствіє -- безголов'я, лихо, 
лиха година, упад. 

І'ьдствовать--бідувати, злид- 
нювати, біду бідувати, бі- 
ду тягти. й 

Г-женець -утікач, виселенець. 
Бьжать--бігти; Гиног.) чесати. 
Біфлая кашка, раст. Тгібоййшт- 

тереп5--тройнячок. 
Бьленіе--біління. 
Б'лесоватьй--білястий. 
Біли, |ейсогіпова -- уплави. 

сплавня біла. 
Глизна--біль, білота. 
вьлила--білило,гобіл; свинцо- 

вьія--блейвас. 
Білильньй--білиловий, блей- 

васовий. 
Ефлильня--бліх, бліхозня. 
БЖФлильщикг, -ца -- біляр, -ка 

бліхар, -ка. 
Белить--вибіляти, білити, блі- 

хувати, побіляти. 
величій -- веврикувий, цубір- 

ковий, білячий. 
Еблка, зоол.-цубіркг, веврик, 

вувірка, вевюрка. 
Г Бгковина--бігковина. 
ралковьій - білкозий. 
Бвлобородьій -- білобородий!, 

сивобородий 
Белобрьсьй--білявий. 
Біьлобрюхій--підласий, підла- 

Бьда-Бьсь. 

систий. 
Беловатьй - білявий. 
ББловой -- біловий, прибілий, 

біластий. 
Біелоглазьй -- білоокий, біло- 

зорий. 
Білоголовьій-білоголовий, си- 

вий. 
Бьвлокаменньй--біломурий. 
Белокопьтникь, раст. Тиз5іїа- 

д0 Кагіага- підбіль. - 
Білокорка, раст.  Вгіетізіа 

іподога--нехвороща біла. 
Белокрьльникь, раст. Саіа 

раїцьігіз-хвіялковий корінь. 
Белокурьй--білявий. 
Біфлокь -білок; раст. Япето- 

пе--переліска. 
БіБлолицьй--біловидий. 
Білолозь, раст. 8аїх атубд- 

Чаїіпа--білотал. 
Белоручка-лехкевич, лехківна. 
Бьлорьбица, 5аіто пеїта -- 

білуха. 
БФлосньжньй--білосніжний. 
Біелостойка, раст. Риїпопагіа 

обісіпаїз--медунка. 
Біьлотіьльй--біпотілий, білоте- 

лесий. 
Белоусь--біловус; раст.Магдц5 

5ігізка--ковила, мичка. 
Білошвейка--щвайка, швачка. 
БВлуга, рьєба Ассірепзег Бі50- 

виза, гау а, білюга. 
Біелужій- визиновий, гаузовий. 
Бельй--білий; білий, чистий; 

білий, сивий. 
Белье -- білизна, білизнина, 

шмаття, хустя, хуста, хус- 
ти, рубате. 

Бьльма--баньки. 
Бельмо- більмо, скалка. 
Ефльть--біліти, білішати; бі- 

літи, ясніти. 
весенокь--бісеня. 
Бьесить-бісити, дрочити. 
Беситься--сатаніти, казитися; 

біситися, скаженіти, люту- 
вати; казитися, дуріти. 

БЖенсвать й-- бісновистий, бі- 
снузатий. 

Бьсноваться -- біснуватися; о 
скоть--ригувати. 

Бьсово молоко, раст. Еиріог- 
Ьіа--молочай. 

Бьсовка--чортиця, відьма. 
Бесовукій --бісів. 
БЖесовщина--бісовина, чорто 

виння; шаленство, сказ. 
Ббесь--біс, дідько. з 



Віьшеница--Варенець. 

Вешеннца, раст. Сісиіа уїгоза | 
-бех, Виха. 

Бішенство-- шал, шаленість, 
шальга; скаженість, сказ. 

Бішеньй-- скажений, шале- 
ний, кручений. 

Бюварь--бібуляр. 
Бюджетньй--бюджетевий. 
Вюрекратичевкій бюрократичне 

ний. 

Вюсть--погрудля. 

В. 
Вавакать (о перепелахь) -7 

хававкати, підпідьомкати. 
Вавилонистьй-- кривий, кру- 

чений. 
Вавилонм--покручена дорога; 

базгранина. 
Вага (у зкипажа)-- штельвага, 

штивляга, штильвага. 
Вагонньшй--вамоновий. 
Вагонь--вагон. 
Важничаніе--величання, гонс- 

рування, пишання,  чва- 
ніння, 

Важничать-- фудулитися, ве- 
личатися, гоноруватися, пи- 
шатися, хвинтити, дугари- 
тися, бришкати, чванитися. 

Важничающій -- фудульний, | 
чванливий, чваньковитий, | 
чванькуватий, чванько, 
чванька. 

Важность--вага, важність; по- 
важність, повага. 

Важньй, о--важний, поваж- 
ний, значний; бучний, о. 

ваза обід.--миса; худ.«глеков- 
ник. 

Вазонь--тежик, риновка, зіль- 
ник. 

Вайда красильная, раст. 5айі5 
іпсбогіа--синячник, 

Ваія--пальма. 
Вакантньй--упалий, гулящий, 

порожній, ваковний. 
Вакса--шварц. 
Ваксить--шварцувати, 
Валанда--см. Вахлакь. 
Валандаться--марулитися, ба- 

ритися; тинятися, хилятися 
Валежникь--хмиз, трусок, ла- 

мань, вітролом, ріща,вивер- 
тень, вивернениця, посуш. 

Валекь--прач, праник; рубель; 
барок, орчик; рамено (у вес- 
ла); валець (вь мельниці). 

Валенки--чупі, повстяники. 
Валеньй»--ступований. 

Валеріана аптечн., раст. Уг'є 
гіапа обіїсіпаїіз- -смердючка 

Валеть (вь картахь)--хлопан, 
хлап, хБиль, хвалька. 

Валикь--валець. 
Валильня--валюша. 
Валить -- валити; 

нагромаджувати; звалюва- 
ти, скидати; сунути; о дь- 
мі8-путрити, пошибати. 

Валиться--валитися; падати: 
роспадатися; -толпой--валу- 
вати. 

Валка -- звалювання; натови, 
тиск; вируб; падь, опада, 
виздих; валяння (сукна); 
бійка. 

Валкій-- перекидистий, хист- 
кий, кантовний; ласий на.. 

Валкость--хиткість, кантов- 
ність, хитливість. 

Валовой--огульний, гуртовий 
Валунь, минер.-кругляк. 
Валь--вал, шанець, окіп; 

дяной-бурун; механ.-вал. 
Вальдшнепь, пт.-валюш, ва- 

люшень, слуква, солуква, 
фолюш. 

Вальсировать--вальсувати. 
Вальсь--вальс, валець. 
Валюга--см. Вахлакь. 
Валяльньшй--валюшний. 
Валяльня -- валюша, валющше 

ник, валюшня. 
Валяльщикь--шаповал. 
Валяніє (сукна) -- товчіння, 

ступовання. 
Валять--валяти, качати; валь- 

кувати; бгати; місити, роз- 
чиняти; бити; базграти,ля- 
лати; погано грати. 

Валяться -- валятися, кяча- 
тися; витягатися; вь грязи- 

тарятися, барложитися; вь 
постели--вилежуватися. 

Вампирь--упирь. 
Ванна- купіль; купільник. ку» 

пільниця. 
Вапь (краска) - любрика. 
Варахія, раст. Фпціа Бі'іа-- 

сідачз. 
Варварка, раст. ВагЬагел 

дагіз5--свиріпа. 
Варварскій--дикунський. жор- 

стокий. 
Варварство -д! 

стохість. 

Варварь - дикун. 
Варенець-- ряжанка, гуслян» 

ка, пряжанка. 

накидати, 

во» 

уці- 

хунство, жор- 
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Вареніе (какь процессь)-вар 
ня,варіння; о желудк5-трав- 
лення. 

Варенье, сущ.-конфітура. 
Варить--варити; вь сахарв, 

масль-смажити; о желуд- 
кь-травити. 

Варіанть--відміна, 
Варка--варня, гаріння. 
Варіировать--вар'ювати, 
маїтити. 5 

Варь-спека; окріп, укріп; загін; 
шевська смола. 

Василекь полевой, Сепіаицгеа 
суапи5 -- синець, блават; 
Сепкаптеа--волашка; души- 
стьй  Осігпцтї Базійсига-- 
васильки. 

Васильки рогатье, раст. Деї- 
рііпіит соп5оїїда--сокирка. 

Вассель--голдівник. 
Вассальство--голдівництво. 
Вассальстесвать--голдувати. 
Вассальскій--голлівничий. 
Вата--бавна, бавовнг. 
Ватерпась -- шмига, 

грунтвага. | 
Ватньй -- бавняний, бавовня- 

кий. : 
Ватрушка--мгндрика. 
Вахлакь--чвалай, вайло, бам- 

була, мяло, мняло. 
Вахляй--партач. 
Вахлять -- партачити, парто- 

лити. 
"Вахта-сторожа, варта, стійка. 
Вахта болотная, раст. Мепу- 

апібез ігіїоїїаїа -- тріфолія. 
Вашь--ваш, васький. 
Ваяло--різак, різець. 
Ваяніе--сницарство, 

ництво, різьбарство, 
Вая плодоносная, раст. Ор- 

ріодіозвит  ушідавит Ї.-- 
без'язичник. 

Ваятель -- сницарь, статуро- 
вець, статурник, статури- 
ста, рьзьбар. 

Ваять -стгтурувати, різьбити, 
різьбувати, - 

Вбиваніе--забивання. 
Вбинать, вбуть--забивати, -би- 

ти; вбивати, вбити; всад- 
жувати, дити. 

Вбираніе--вбірання, втягання, 
вечкання, усмоктування. 

Вбирать -- вбірати, втягати, 
осякати, усмоктувати. 

Вблизп -- поблизу, зблизька, 
коло блкзу, наблизь. 

роз- 

шмига, 

статур- 

Ї 
і 

Вареніе--Вволю. 

Вбрасьванье--укидання. 
Вбрасьтвать, вбросить--укида- 

ти, оукинути; умечувати, 
уметати; утарабанювази,- 
банити; утирюквати, утирити 

Вбрезнуть--впорснути. 
Вбьгать, жать--вбігати,гти. 
Вваливать,-лить -- утирювгти, 

-рити, укидати, нути, 
Вваливаться, -литься--утирю- 

ватися, -ритися,  влазити, 
влізти; вападати,-пасти, ус- 
моктуватися,-татися. 

Зведеніє-впровадження; за- 
провадження; вступ, перед- 
мова; во владініє-вводини; 
во храмь п. Б.-громииці. 

Звергать,-гнуть--укидати, 
кичути. 

Вверженіе--укид, укилання. 
Ввертьвать,-рнуть -- укручу- 

вати, -тити, ушрубувати, 
ушрубувати. 

Вверху--угорі. 

Вверхь- (какь) до гори; (куд:) 
-угору; (дномь)-шкереберть, 
шкареберть, до гори ногами; 
-лицомь-горілиць;--ногами- 
гориніж;животомь-гогічерес- 
ва, голівчерева, гори-чере- 
ва; по рькі-проти води. 

Ввечеру--увечері. 
Ввивать, ввить -- вплітати, 

вплести. 
Ввивка--вплітання. 

Ввинчивать, ввинтить - уклу- 

у- 

чувати, -тити, ушруоозу- 
вати, -бузати. 

Ввинчиваться, вБвинтиться - 
укручуватися, -титися, упі- 
рубовувагтися, -буватися. 

Ввисать--звисати. б 
Вводить, ввести--упровад 

вати, -вадити, запровад» у- 
вати, -дити, уводити, уго- 
сти. 

Вводньй -вставний - листь - 
уводчий лист. 

Вволь- упровадження, вступ; 
во владЬніе--уводнинни. 

Ввозить -- увозити, увезти, 
привозити, привезти. 

Взозньй -- увозовий, прнвіз- 
ний. 

Ввозь--увоз, привіз. 
Вволакивать, -лозить--увопі- 

кати, -локти, втягати, -гти. 
Вволю--до схочу. 



Вворачивать -Везеть, 

Вворачивать, -ротить--загор- 
тати, угортати, -рнути. 

Ввіькь-до віку. 
Вабврять, -рить--звіряти, -ри- 

зи, доручати, -чити. 
Ввяанвать, -зать -увязувати, 

-зати, вплітати, вллести; 
- втягати (кого у що). 
Ввязьваться, -заться -- вплі- 

татися, вплестися; утру- 
чатися, -титися. 

Вгибаніе--угинання. 
Вгибать --угинати, удавлюва- 

ти. 
Вгибь--упука, угин, удавлина. 
Вглубь--углиб. 
Вглядьваться, -діьться--вдив- 

лятися, -витися, придив- 
лятися, -витися. 

Вгонять--загонити; забивати, 
заганяти. 

Вгустую--круто. 
Вдаваться - віддаватися; вису- 

ватися, виставати. 
Здавленіе--упука. 
Вдавливать, -вить--вдавлюва- 

ти, вчавлюкати, -вити. 
Вдавнь--колись. 

Вдалбливать, -бить -- удовбу- 
вати, бати; втискати, -сну 
ти; втокмачувати,-чити. 

Вдалекв--далеко. 
Вдаль--удалеч, удалечінь. ' 
Влвигать, вдвинуть -усувати, 

усунути. 
Вдвигаться, вдвинуться--усу- 

ватися, усупутися. 
Вдвижной -- усувний, засув- 

ний; ящикь--шухлялка. 
Рдвое--уподвійні, уторицею, 

двічі, подвійно; большій -- 
двічі такий як. 

Вдвоемь -удвах, удвійзі. 
Вдвойнб -уподвійні, подвійно. 
Вдевятеромь--удевятьох. 
Вдергивать, -рнуть (нитку) - 

усиляти,-лити (питку). 
Вдобавокь--на додачу. 
Вдова--удова, удовиця. 
Вдовець--удовець: 5 
Вловій, вдсвийт -- вдовиний; 

сьнь--вдовиченко. 

Вдоволь--удосталь, удозвіль, 
удостач, чимало, уповні. 

Вдсвство--удовування. 
Вдовствовать -- удовіти, удо- 

вувати. 
Вдовушка--удівонька, удович- 

ка. 

г 

Вдовьій--овдовілий. 
Вдовіть--удовіти, й 
Вдогонку--удогонь, уздогінці 

назлогін, наздогінку. 
Вдоль--уподовж, удовж,упро- 

довж, узуподовш, уздовж; 
-берега -- узберіж; -ствнь - 
попід стінами, попід стіни. 

Вдомекь--утямки. 
Вдомникь--приймак. 
Вдосталь--см. Вдовсль. 
Вдохновеніе -- натхнення, на- 

дих, надихання. 
Вдохновенньй. -0 -- натхнен- 

ний,надихни 1,-9. 
Вдохновлять, -вить -- натиха- 

ти, -хнути. 
й Вдохнуть -- вдихнути, вдмуж- 

нути. 
Вдребезги--надрізки, надруз- 

ки, на гамуз, на черег'я. 
Вдругорядь--удруге. б 
Варугь--ураз, раптом, звнена- 

цька,зразу,нагле, спрожогу; 
аж ось, аж, коли, коли це. 

Вдувальньй--вдмухний. 
Вдуваніє--вдмухання. 
Влувать, вдуть --вдмухати, 

хнути. 
Вдумчивьій, -0--вдумливий,-о. 
Вдумьветься, -маться -- вду- 

муватися, -матися. 
Вдьханіе--вдихання,втягання, 

повітря. 
Вльхать -- вдихати, втягати 

повітря. 
Вдьвать (нитку вь иглу) -- 

усиляти, усилити; ключь-- 
сажати (ключа). 

Вдільвать, вдблать -- уроб- 
ляти, уробити, управляти, 
угравити. 

Вл8ть (веревку) -ушморгнути. 
Вегетаріанець--вегетарист. 
Вегетаріанство--вегетаризм. 
Вгеденів--провадження. 
Ведерко--відерне. 
Ведерньй--відерковий. 
Ведреньмй, -о--погожий, годи- 

няний, -о. 
Ведро жельз.-цеберка, відро; 

большое--цебер. 
Велро--погода, година. 
Вездь--скрізь, усюди, по всіх 

усюлах. 
Вездьсущій--повсюдний. 
Везеть (ему) -щастить, хорту- 

нить, таланить, фолосить- 
ся. 



. Везти--Вертикальность 

гезти--везти; сь трудомь -- 
сурганитися; безл.: щасти- 
ти, жортунити, таланити, 
фолоситися, хвортунити. 

Векселедатель -- векселєда- 
вець. 

Вексель--вексель. 
Вексельньй--вексельовий. 
Векша--см. Білка. 
Великанскій--велетенський. 
Великань--велетень. 
Великій-- великий. 
Великоватьй--величенький. 
Великодушіє--великодушність. 
Великодушньтй,о--великодуш- 

ний, -о. 
Великоліпіє--Пишнота, прах- 

товність, роскоптовість. 
Великоліпньй,о-пишний,прах- 

товний, роскошовиї, -о. 
Великомученикь -- великому- 

чень. 
Великопостньй- великопісний. 
Пеликоросльй--рославий. 
Великосвітскій--великосвіць- 

кий. 
Величавость- см. Величествен- 

ность. 
Величавьй-- см. Величествен- 

ньй. 
Реличанів--славлення. 
Величать--славити. 
Всличественность-величність, 

маєстатичність. 
Величественньй -о, -- велич- 

ний, маєстатичний, -о. 
Величество-- величність. 
Величина-великість, величінь. 
Величиною- завбільшки. 
Величів--величність. 
Еевльможа--матнат. 
Вельніе--росказ, наказ, загад. 
Вельть--росказати, наказати, 

загадати. 
Вена, анат.--жигла. 
Венепіанскій - віденецький. 
Венеція--віденець. 
Ренозньй--жильний. 
Вентель--Ятір. 
Бентерь-- см. Вектель. 
бентиляторь--вітрогон, мли- 

нок. 
БЗентиляція--вітрогонка. 
Вепрь--вепер, дик. 
в гранда--дахованка, танок. 

Вербейникь, раст. ПусіпласНіа 
упідагіє. крівавник. 

Берпблюдь--верхоблюд. 

Верблюжій- - верхоблюдовий. 

| 

| 

а 

Веролюжка, раст. Сеєпіайгеа 
рагуїйога, оміпа- їє «КОТ 
поле. 

Вербноє воскресеніє -- ка/тна 
неділя. 

Вербная чедьля -- вербниця 
вербниї тиждень, вербич. 

Вербованіє--вербунох, вербун- 
ка, залука. 

Вербовать-затягати, залучати 
Вербовка--см. Вербозаніє. 
Верва--дратва. 
Вердикть--вирок, присуд. 
Веревка -- ужище, ужисько, 

шворка, шмотуз; толстая 
снасть-кодола, тягло, лин- 
ва; тонкая, веревочка-моту- 
зок, поворозк?, ворозка, моє 
тузочка, силянка. 

Веревочньй -мотузовий, 
тузковий. 

Вередить- Ятрити, роз'ятрюва- 
ти. 

Вередливьй-чирякуватий, чи- 
рячий. 

Ввредь--чирка, чиряк, чиряч- 
ка, болячка, скула. 

Верезга--плаксій, рюмса. 
Верезжать--верещать. 
Вереница--ключ, гуж, низка. 
Вереницею-- ключем, гужем. 
Верескь, раст. Іипірегця сопа- 
типі5--Яяловець. 

Веретено--веретено, хвук. 
Веретье--лантух; рядно. 
Верея -- ворітниця, брамний, 

стовп. 
Верзила -- гомила, бардадим, 

бецман. 
Вериги--залізні пута, ланцюги. 
Вермишель - локшина. 
Вернуть - вернути, повернути. 
Вероника, раст. Мегопіса обі. 
сіпаї5 --окладник. 

Версифихкація--віршобудова. 
Нерста--верства. 

Верстакь--варстат, варстать» 
верстат. 

Верстаніе- рівнання, плянту- 
вання. 

Верстать -- рівнати, плянту- 
вати. 

Верстовой--верстовий. 
Вертель--рожен. 
Вертепь--печеря, печера, яс- 

киня. 
Вертикальность -- стрімкість, 

простовисність, простопад- 
ність. 

мо- 



Вертикальньй--Вещиці. Х 

Вертикальньй--простовисний, 
стрімкий, простопадний. - 

Верткій--в'юнкий, верткий. 
Вертлявьй -- юрливий, верт- 

кий, вертливий, порський, 
в'юнкий, придзигльований. 

Вертопрахь--вітрогон, верти- 
порох, жевжик, шелихвіст, 
паливода, вертихвіст. 

Вертунь, -нья вертій, -ка, 
придзигльованець,-нка. 

Вертушка--вітрячек, млинок. 
Вертьніє--крутіння, вертіння. 
Вертіть--повертати, крутити, 

вертіти; свердлити; ерхо- 
водити, коверзувати. 

Вертіьться -- крутитися, кру- 
жати, обертатися. 

Вертящійся--вертючий. 
Верхній -- горовий, горішній; 

верхній; вищий. 
Верховность - зверхність. 
Верховньй--зверхній, найви- 

щий, Генєральний; началь- 
никь-зверхник. 

Верховой -- верхній, горовий; 
верховий; сущ. гонець. 

Верховье--верх, вершок; стога- 
овершки; рьки-вершина. 

Верхоглядничать -- Гавити, 
гави, виторопні ловити. 

Верхоглядь--розаява, солопій- 
Верхомь--горою. 
Верхомь-верхи. 
Верхушка -- щолопок, верх, 

цоприк. 
Верхь--гора, верх; 

буда, табурка. 
Верченіе--крутіння, вертіння 
Вершина--верховина. 
Вершитель--виконавець; доко- 

навець; керовник. 
Вершить-- зиконувати; 

нувати; керувати. 
Вершокь--вериок. 
Веселехонекь- веселісінький. 
Веселить -- знеселЯти, заба- 

вляти. 
Веселиться -- гуляти, весели- 

. тися. 

Веселіе--веселощі, радощі. 
Веселость--веселість. 
Весельй -- веселий, радісний, 

втішний, безжурний. 
Веселье кглазки, раст. Еіо5 

ігіпікабів--удовки. 
Весельньй--весловий. 
Весельчакь--веселун. 
Веселіть--веселіїшатн. 

зкипажа- 

доко- 

ра 

Весенній -- весняний, ярнчій, 
весінній, ярий. 

Весло--весло, гребло;-у плот 
---трепло, кирма, бабайка. 

Весна -- весна, ярь; ранняя-- 
провесінь. 

Веснуха, раст. Апетопе пе- 
тогоза--снігурка, раст. 

Веснушка -- веснянка; ласто- 
виння, ряботиння, легругля, 
рябок. 

Веснущатькй -- веснянкуватий. 
Вести--вести, провадити, про- 

водити; керувати;-себя бла- 
горазумно, степенно--стат- 
кувати;-себя хорошо--шану- 
ватися, справуватися;- себя 
дурно--не шануватися, зле 
справуватися;-дьла -справу- 
вати. 

Весь--увесь, усей, цілий. 
Весьма--вельми, дуже. 
Ветериварь--ветеринар, коно- 

вал. 
Ветла, раст. бах сіпегеа -- 

верба, чорнолоз; 5. репіагда. 
чорноталь, и 

Ветловьшй--вербавий. 
Ветошка -- дранка, ганчірка, 

старинка. 
Ветошникь, -ца -- тандитник,- 

ця, старожечник,-ця, ган- 
чірник,-ця, ряндярь,-ка. 

Ветошь--старинка, лахмання, 
старизна. 

Ветхій -старий; -ЗавіЕть--ста- 
рий закон. 

Ветхозавітньй-старозаконний 
Ветхость--старість. 
Ветчина--шинка, окіст 
Ветшать--старіти. 
Вечеринка--вечірка. 
Вечерній--вечірній. 
Вечерня--вечірня. х 
Вечеромь, вечеркомь-увечері, 

увечір, вечір. 
Вечерь--вечір, вечірка. 
Вечеріть--вечоріти, сутеніти, 

поночіти. 

Вечорь--учора увечері. 
Вешній--весняний. 
Вешнякь--вешияк (мельница); 

заставка, опуст. 
Вещевосй--річовий. 
Вещестеенность -- матеріяль- 

ність. річовинність. 

Вещественньй-- матеріЯльний, 
річовинний. 5 

Вещество--матерія, річовина. 
Вещица--штучка, дрібниця. 



Вещньй--річевий. 
Вець-- річ старая-старизна:- 

истертая-стирок; глохая-пе- 
танка. 

Вживі-зажиття, за свого віку. 
Взанмность--узаємність, обо- 

пільність. 
Взаймкь'й, о--узаЄмний, обо- 

7 
Взаймь--упозику, набір. 
Взалкать--зголодніти. 
Взвнизь--замісць (чого). 
Взаперти--під замком. 
Взаправду-- справді. 
Взапуски- наввипередки. 
Взашей--в потилицю. 
Взбалмошньй--навісний, ша- 

лений, нерозважниї,  не- 
озсудний. 

Ввбалтьвать, "болтать -- коло- 
тити, сколотити, переколо- 
тити, перебовтати, побов- 
тати. 

Взбеленить -- 
роззлостити. 

Взбелениться--розлютуватися, 
посатаніти. 

Взбивать--збивати, підбивати; 
пьіЛль-колотити, сколотити. 

Вабираться, взобраться -- ча- 
ряпкатися,  счаряпкатися, 
злазити, влізти, спинатися, 
зіп'ястися, дертися, видер- 
тися, вибіратися, вибратися. 

Взбороздить -- поскоролити; 
покарбувати. 

Вубрасьвать, -росить--підки- 
дати, кинути. 

Взбресть -- вилізти; вь го- 
лову,--на думку спасти. 

Вабрьзгивать, зчуть-спорску- 
вати,снути, сприскувати, 
сприснути. 

Взбугрить--порити,звалувати. 
Взбудоражить -- стурбувати, 

збаламутити, сколотити. 
Взбуттовать--збаламутили. 
Взбунтоваться--повст ати, сбу- 

ритися, забунтуватися. 
Взбучить -- роздути; типію, 

прочуханки дати. 
Езбучиться - -набучавіти. 
Вазбучка -- халазія, прочухан 

почубенька, гарло. 
ВзбіЕгать, -жать-збігати,-гти. 
Взбвсить--розлютувати, роз 

злостити. 
Взбіситься-сказитися, скрути- 

тися; посатаніти,загюшитися. 
Взбешенньй- осатанілий, роз» 

розлютувати, 

Вещимй--Взпративать, 

лютований. 
Взваливать,-лить--нахладати, 

вкладати, класти на; обтя- 
жати,-жити. 

Взвиваться, взвиться--пови- 
ватися, повитися, знімати- 
ся, знятися,  знОоситися, 
знестися. 

Взвихрить--роскуйовдити, рос- 
кудовчити. й 

Взволить, взвести--виводити, 
-вести на; змисляти,-лити. 

Езводньй--виліловий, 
Взвець--виділ, затяг. 
Взволнованньй, 0 -- єхвильо- 

ваний, зворушений. 
Взволновать-схвилювати, 8вс- 

рушити, зрушити. 
Взволноваться- схвилюватися, 

росхвилюватися, зворуши» 
тися. 

Взволочь--виволокти. 
Вавьть--завити, заскиглити. 
ВзвЬьшиванье--важення. 
Взвьшивать, сить -- важити, 

зважити. 
Взгляць--погляд; охо; думка; 

ошибочньй-хибний погляд; 
бросить-кинути боком; на 
чашь  ваглядь-на | нашу 
думку. 

Ваглядьаать,-нуть -- погляда- 
ти, поглянути, споглянути, 
зиркати, зиркнути, поаріти. 

Взгорокь--пагорок, згірок. 
Взгорівться-- занятися, запа- 

литися. 
Взгреміть--загриміти, загур- 

котіти. 
Взгромоздить--нагрдмадити. 
Взгромоздиться--утеребитися, 

вилізти, видертися, 
Взгрустить--зажуритися,звасу- 

мувати. 
Взгваивать-удвоювати,двоїти. 
Вадергивать,-рнуть -- підСсмМИи- 

кувати, кнути. 
Взлорить--сваритися. 
Белорлгенмій -сваркий. 
Ездорньй--недоречний, химер- 

ний. 

Вадорь-харки-макогоники,дур- 
ниця, нісенітниця, бридня. 

Взлохи--ухи, охи, зітхання. 
Вадохнуть--зітхкнути. 
Вздохь -зітхання. 
Вздрагиваніе--здрігання. 
Вздрагивать, вздрогнуть-злрі- 
гати, гнути, здрігатися,-гну- 
тися, стрепехатися,-хнутися. 

" 



Взгремзуть-- Зибриревять» 

Вздренчуть- задрімати, 
Вздувать, вздуть -- здимати, 

валиматни,- дути; духопели- 
ти, віддухолелити. 

Вздумать -- на думку взяти, 
згадати, нагадати. 

Взлуматься -- нагадатися, за- 
манутися. 

Взлуться, отстать (0 кожк, 
штухатуркь) скожушитися. 

Родльтмать--здимати. 
" Взлнмат ся -- здиматися, під- 

носит:ся, 
В:дьханіс зітхання. 
Р'дьхать--зіткати. 
Взиманіе -- побір, побірання, 

зограння, стутання. 
Взимать -- побіргсти, збірати, 

стягати (податхи, грогії). 
Вгирать-логлядати, позирать. 
Беламьвать, -ломать--ламати, 

розбивати. 
ВзлеліЬять--викохати, 

тити. 
Взлетать, -тьть--підбиватися, 

зніматися угору, вилітати, - 
летіти на; о многихь-позлі- 
тати. 

Взлеть--виліт. 
Взломь--розлом, полом, про- 

лом. 
Взлізать, взлізть -- вибіра- 

тися, вибратися. тереби- 
тися, утеребитися, спина- 
тися, зіп'ястися. 

Взлюбить--полюбити. 
Взмахивать, -хнуть--махати, - 

хнути, маяти, майнути. 
Взмахь--помах. 
Взмачивать--змочувати. 
Взметь -- підкидання; оранка. 
Взметьвать- підкидати. " 
Взмокщій--помокрілий. 
Взмолиться--взяти благати. 
Ваморникь, раст. Ло5зіега -- 

морська трава. 
Взморье--узмор'я. 
Взмьмлить--умилити. 
Взносить--знасити, винфсити; 

віддавати, платити, вкла- 
дати, складати. 

Взноситься, всностись -- зні- 
матися, знестися. 

Взнось -- вклалка; виплата; 
первоначальньій, вь цехь 

походне. 
Взнуздьваніє--нузгання. 
Візнуздьвать,-дать -- нуздати, 

понуздати. 
Взорь--логляд. 

випес- 

Взрастить--вирос .н. 
Взревіть--заревти. 
Вгроєльй--дорослий. 
Варьвать, взорвать- вибухати, 

вибухнути, вибухти; розтні- 
вити, сбурити, 

Взрьвать, вазрють -- скопати, 
порити, зрушати, - шити, 
спороети. 

Варьвної--вибухний. 
Взрьвчатіі й --вибуховий. 
Взрьвь--вибу». 
Взрьхлять. -/ить--підворуша- 

ти, -шити, спушати, -шити. 
Взрізьвать, -зать-- ростина- 
- ти,утяти, розрізувати, -зати, 
Взьерошить -- перекудлиту, 

перекудовчити, посрекупног 

дити, роскошкати,роску я01- 
дити, покошлати, закуг 
трати, постріхати, покої 
кати, покудгати, покуйов- 
дити;-ся- покошлатіти. 

Взьфдаться, "Всться -- напосі- 
датися, -сістися; завзятися 
на кого. 

Взьізжать, -хать--виїздити,- 
іхати на. 

Взьяриться--озвіритися. 
Взьвать--волати. 
Ваьсканіе -- справляння, стя- 

гання; кара, пеня грошоча. 
Взьмскательньй, о-- вибагли- 

вий -о. 

Взьскивать, взьшкать -- пра- 
вити, виправити, справля- 
ти,увити, стягати, -гти. 

Взятіе--здобуття, завоюватня. 
Взятка -- братка, битка (вь 

картахь); хабар, хагтура, 
базаринка, зрива, скуп, хав- 
тур, хабара, побір. 

Взяточникь -- хапун, хапуга, 
хавтурник, хаптурник, хап: 
ко, хабарник, хабарій, пра- 
піка,  скубрій, р здирець, 
брачкий. 

Взято"низать -- хаптурувати, 
хавтурувати, хапати. 

Взяточническій-- хагтурниць- 
кий. хабарчицький. 

Взяточничество -- хаптурнин- 
тво, хабагництво, хагангя, 
хапужество 

Взять--взяти; поняти, забра- 
ти; відібрати; здобути. - 

Взяться--узятися. 
Вибрація--бреніння. 
Вибрировать--бреніти. 



Вивать--слава! най живе! не- 
хай живе! хай живе! 

Видальй--бувалий. 
Виданньй--бачений; чуваний. 
Видать--бачити. 
Видимо--очевидьки. 
Видимость -- очевидність, до- 

видність. 
Видимьй-видний; очевидний, 

довидний; наповидний, на- 
позирний. 

Видно-- видко, знати; здаєть- 
ся, мабуть. 

Видньй -- видний; показчний, 
поставний. 

Видніться -- вбачатися, ви- 
дитися; издалека-маячити, 
бованіти, мріти, майорити, 
сутеніти, туманіти, ясніти, 
рябітися. 
Видовой -- відродовий, гатун- 

ковий. 
Видоизм'іненіе-- одміна, 

родозміна. 
Видоизміьняємьй -- відродо- 

змінний. 
ВидоизмЬняться--одмінятися, 

мінитися. 
Видь--вигляд, позір; (на місце) 

прозір; обличчя, вид; пе- 
стать, постава, показність; 
взір; гатунок, відріл; замір; 
свідоцтво. 

Видьвать--перебачити. 

від- 

Видцініє -- ввижання; мара, 
зримарв, привілдя. 

Видіть -- узлрівати, бачити, 
вбачати; плохо-сліпати. 

Видіться- -уздрігатися, бачи- 
тися, здаватися, бачитися; 
снитися, ввижатися. 

Визгливьій--скавчливий, 
рескливий. 

Визгь--явкотіння, вереск, ве- 
решання; с собакахь-скаву- 
чання, скавуління; о поро» 
сятахь-квік, кувікання. 

Визжать -- явкотіти, вищати, 
верещати, скиглити; о соба- 
кахь-скавучати, скавуліти, 
скавчати; о порссятахь-ку- 
вікати, квікати: о свиньяхь 
-скугніги, скуготати. 

Визитньй--визитовий. 
Визить--визита, відвідини. 
Вилка--виделка, видельце. 
Вилокь--качан. 
Вилообразньїій -- вилкуватий 

виловатий,  розсохуват 
розсохатий. 

ве- 
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Вивать- Висулька. 

Вилочка -- виделечко; 
дужка. 

Вилочньй--виделковий. 
Вильм»-вила. 
Виляка, вилялЛьщикь--крутій, 

крутарь, крутихвіст. 
Вилянів--крутня, викрути. 
Вилять, вильнуть -- крути"ч, 

крутнути. 
Вина--вина; причина. 
Винигреть (постю. куш.)-- та- 

ратура, підпомога. 
Винительньїй (падежь) -вину- 

вальний (одмінок). 
Винить-винувати, винуватити 
Виниться -- привнаватися до 

вини. 
Винньй--виновий; в.бочка-ви- 

нівка; в. камень-винник; в. 
ягода-хвига. 

Вино--вино; шипучее-шумівка; 
хлЬбног-горілка. 

Виноватьй--винний. 
Виноватаі--вибачанте, даруй- 

теі. 
Виновникь,-ца-провинник,-ця, 

винуватець, -тниця. 
Виновность--провинність, ви- 

нуватність, винність, вино- 
вацтво. 

Виновньй- инний, провинний, 
винуватний. 

Виноградникь -- виноградник, 
винниця, сад-виноград. 

Виноградньй -- виноградний, 
винний, виновий, виногра- 
довий. 

Виноградь--виноград, вино. 
Виноділіе -- винарство, вино 

робство. 
Виноділь--винар, винороб. 
Винокуреніе--горільнигтво. 
Винокуренньй--винницький. 
Винокурня-винниця, горільня, 

гуральня. 
Винокурь-винник, гуральник. 
Виноторгсвець--винар. 
Виноторгогля--винарня. 
Винтить- шрубувати, гвинту- 

вати. 
Винтовка--гвинтівка. 
Винтообразньй--Гвинтуватий, 

шрубуватий, 
Винть--шруб, гвинт, гвият. 
Виньетка-везерунок, кунштик 
Вислоухій--клаповухий. 
Високосньй--переступний. 
Високь--скроня. 
Височньй- скрбньовий. 
Висулька--пацьорка. 

ават. 



Висіьлица--Владілець. 

Висвлица--шибениця, шибен. 
Висбличньй--шибеничний. 

« Висьлка--жердка. 
Висільникь -- шибеник, ши» 

беняк. 
Висініе -висіння. 
Висіфть--висіти. 
Висячій -- висючий, 

замокь--коподка. 
Витіеватость--красномовство, 

вимовність. 
Витіеватьй -- красномовний, 

вимовний. 
Витійскій--хитромовний. 
Витійствовать-- красно мовити. 
Витія- мовник, красномовець. 
Витушка--вителка; верчик. 
Вить, свить-повивати, ловити, 

вити, крутити, плести: 
Виться, обвиваться - - повива- 

тися, повитися; витися, 
плестися; кучерявитися. 

Вихорь--коструб. 
Вихрастьй-- кострубатий. 
Вихрець, анат.-купер, куприк. 
Вихрить --викрити, коструба- 

чити; хаверити,шурубурити 
Ваихрь--вихор, хаверя, шуря- 

буря, шурубура, повіхте- 
риця, повітриця. 

Вишенникь--вишняк. 
Вишневка--вишнізка. 
БВишневьй - вишневий, 
Вишня шпанскгя, Ргипи5 ш- 

гасіпа--череха; обьткнов. Р. 
сега5ц5-вишня; бБшеная, Ві 
гора БеНадопла-вовчі Ягоди 

Зишь--ач! ба! 
Гищь какой- ач який. 
їЗищь какь-ач як, чи ба. 
ІЗіолончелисть- басистий, ба- 

сольник. 2 
Віолончель--басоль. 
Вкапьквать, вкопать -- вкогу- 

вати, вкопати. 
Вкатьвать,- тить -- укочувати, 

вислиї; 

укотити; вточувати, вто- 
чити. 

ВБкатьваться,-титься - ухочу 
ватися, укотитися, укочу- 
зати, укотити. 

Вхачивать,вкачать- насмоку- 
вати, насмокувати, папом- 
пувати. 

Екладной--вкладаний, всува- 
ний. 

Вкладньй,-дочньй--вкладний, 
вкладковикм, 

Екладчикь,-ца--вкладник,- ця. 
Вхладь--вклад; чадаток-благо- 

творительньй-погуковщина. 
Вкладьваніве-вкладання,встав 

ляння. з 
Вкладьшать--вкладати, встав- 

ляти, утулювати,-лити. 
Вклеивать, вклейть -- уліплю- 

вати, пити. 
Вклепаться--втьопатися, 

милитися. 

Включатель, злек--вмикач. 
Включать-чить -- залучати,- 

чити, залічувати,-чити, за- 
гортати,-рнути. 

Включен'є -- залучення, залі- 
чення; вмикання. 

Включительньй, 0 -- включ- 
ний, влучний, о. 

Вколачивать,-лотить--забива- 
ти, бити. й 

Вкомкивать,-кать--бгати, уб- 
гати, втискувати,-снути. 

Вконець--до останку, до ощад- 
ку, до решти, до ноги. 

Вкось--на криво, скісно, нав- 
хиль. 

Вкрадчивость -- підлазистість, 
підлесливість, улесливість. 

Вкрадчивьій -- Підлазистий, 
підлесливий, улесливий. 

Вкрад язаться, вкрасться -за- 
крадатися,-стися,  утиска- 
тися, снутися, уклюнутися. 

Вкратць--коротко. 
Вкризь--см. Вкось. 
Вкоугь--навкруги, навколо. 
Врутую--круто. 
Вкусность--смачність, смако- 

витість. 
Вкусньй -- смаковитий, смач- 

ний. 
Вкусь (худож.)--уподоба, упо- 

добання, сподОба; (физич.)- 
смак, смакота; стиль-штиб, 
взір, кшталт. 

Вкушат»ь, вкусить-куштувати, 
покуштувати. 

Влага--вохкість, вільга, віль- 
гість, волога, вблод. 

Влагалище, анат.--піхва. 
Влагалищньй--піхврвий. 
Влагать, вложить--вкладати, 

вкласти. 

Владька--еладика. 
Владзічество--Рлацицтво, 

лоцарство, панування. 
Виадьтчествовать-- владикува- 

ти, Панувати, волоцарити. 

Владьічила--владичиця. 
Владьлець,-ца--власник,-ця. 

по- 

во- 
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Владільческій-- власницький. 
Владьніе--володіння, держан- 

ня; держава, панство. 
Владбтель--володарь, держа- 

вець, владарь. 
ВлазЬтельница -- володарька, 

владарка. ; 
Владьтельньшй--володарський, 

владичний. 
Владіть- володати, володіти, 

владати, держати що, пану- 
вати над. 

Влажность -- вохкість, 
тість, вільготність. 

Влажньій, о--вОхкий, вільгий, 
вільготний, велодний. 

Вламьваться, вломиться-- вди- 
ратися, вдертися. 

Властвовать- панувати. 
Властелинь - державець, вла- 

дарь. 
Властитель,-ница аладник,- ця 
Властительскій--влалницький 
Властньй--владний. 
Властолюбець- -владолюб, 
Властолюбнвьй--владолюбний 
Властолюбіе--влад олюбство. 
Власть -- влада; верховная-- 

найвища, зверхня; испол- 
нительная--виконавча; за- 
конодательная-  законодав- 
ча; судебная--судова. 

Власяница--волосіння. 
Влачить--волочити, тягти;-- 

жизнь-поневірятися. 
Влетать, влетіть -- улітати, 

улетіти, улякати,-нути, 
Егоченів--похоп, готяг,поваб. 
Влечь -- волокти, тарганити, 

тягти; притягати, потяга- 
тиутягти, поваблювати,- 
бити, вабити, надити, по- 
микати. 

Вливать, влить 
улити, улинути, 
всипати. 

Вливаться, влиться -- улива- 
тися, улитися; впливати 
(про річку). 

Вліяніє--вплив, сила, пошиб. 
Вліятельньй- вплизбвий. 
Вліять, повліять -- счливати, 
- вплинути. 
З ложенів- вкладання. 
Вложить--утеребити, вкласти, 

вложити, втулити. 

Влопаться--ушелепкатися. 
Вліьво- уліворуч, уліво. 
Вп'озаніе--влізання, зглазіння. 
Влізать,влізть--влізати,вліз- 

віль- 

уливати, 
всипати, 

| 

Владільческій-Вивщьй ». 

ти, залазитирутелющувати- 
ся, лющитися,утасуватися, 
таскатися.. 

Вліплять, пить -- вліпляти,- 
пити, вклеювати,-еіти. 

Влюбить--прикохати, прилю- 
бити. 

Влюбленньй--закоханий. 
Влюбляться,-биться -кохатися, 

закохатися. 

Влюбчивость--любливіств. 
Влюбчивьй--любливий 
Вляпаться-вплутатися, встря- 

ти, ятьопатися. 
Вмазать--вшмарувати, 

зати, вмурувати. 
Вмакивать--вмочати. 
Вматьвать, вмотать--укручу- 

вати,-тити, умотувати,-та- 
ти, примотувати, тати. 

Вмигь--умах, ухруть, умить, 
умент. 

Вминать, вмять--бгати, убга- 
ти, утоптуватн-тати. 

Вміненіе--ставлення. 
Вміняємьй--осудний. 
Вмісить--замісити. 
Вмістилище--укладовище. 
Вмістимость--місткість, укла- 

дистість. 
Вмістимьй -- місткий, укла- 

дистий. 
Вмістительность-просторість, 

обширість. у 
ВмуЕстительньй -- просторий, 

обшир: 
ВмЬсто--замісць; -того--нато- 

місць; -вь місто--до гурту, 
де купи. 

Вмість--укупі, повкупі, су- 
х спіль, спільно, до купи; за 

турт; посполу, помісті, ра- 
зом; заразом; гуртом. 

Вміьшательство -- утручання, 
встрявання. 

Вмішинать, вмівшать -- дода- 
вати місивши, замішувати,- 
сити у що: вплутувати,та- 
ти, втягати,тти. 

ВмЬшиваться, шаться-- утру- 
чатися, утрутитися--усту- 
патися,-питися, умикатися, 
-зкнутися, встрявати,-ряти, 
вдиратися, вдертися; - вь 
разговорь - гримовлятися,- 
мовитися. 

ВмЬщать, вмістить--містити, 
вмістити, утуляти, утулити, 
укладати, укласти. - 

зама- 



З Вміащаться--Вода. 

Вийбшщяться, вм'єститься -- мі- 
ститися,уміститися, утува- 
тиФа,-литися, укладатися, 

етнея. 
Вміщеніе--уміщення, утулян- 

7. зя, укладання. 
Вначаліь -- спочатку, перш, 

спершу. з 
Внезапно--вненацька, ряптом, 

загле, несподівано, раптово, 
враз, зразу. 

Внезапность--наглість, неспо- 
діваність, раптовість. 

Внезапинй--наглий, несподі- 
ваний, раптовий. 

Вкесеніе -- уношення; 
оплата (грошей). 

Внизу--сподом, долі, наспеді 
знизу. 

Внизь--додолу, наспід; внизь 
по рькіь -- за водою; голо- 
лой--сторч, сторчака, потич. 

Вкиканіе--доходження, углуб- 
ляння, вуваження. 

Вникать,-кнуть -- доходити, 
дійти, углублятися,-битися, 
зуважуватися,-житися. 

Вниманіе--увага, бачність, по- 
зірка. 

Внимательность -- уважність, 
бачність, унятливість, при- 
мітливість; ввічливість, 
вбачлизвість. 

Внимательньй,-о -- уважний, 
бачний, унятливий, приміт- 
ливий; ввічлнвий, вбачли- 
вий. 

ІВнимать--уважати, увагу ма- 
ти. 

Вновь--внов, внову. 
Внові--не що давно, мово. 

Вносить, внести -- уносити" 
унести; деньги - складати, 

виплачуєати,-тити; впису 

вати, сати, вміщати, стити 
Внукь--унук, онук. 
Внутренній -- путрішній, вну 

трішній, сереледвий, нутря- 
ний; сховний. 

Внутренность--серелина, ну 
тро; внутренности -- тель" 
бухи, скинбеї, бабешки, поч 
ки, нутрости, бебехи; груд 
нья--журавель. 

Внутри--удну, всередині. 
Внутрь--в середину. 
Внучата--онучата. 
Внучекь--унуча. 
Внучка--унука. 

впис; 

Внупать,шить-- всиляти, ли 
тн, угрутатясетити, Вриг- 
рущатя,стити;  умойляти, 
вити, нареовум давати,лати 

Внушемів--всиляння, угрущан- 
ня, пригрущання; дання на 
розум; суров.рьчь--сунора. 

Внушительньй -- всилятний, 
угрущальний, пригрущаль- 
ний; значний. 

Вев--Остронь, поза, за; себя- 
не тямлючи себе; всякаго 
сравненія-над всяке норів- 
нання. 

Внібрачньй-нешлюбний; синь 
безбатченко;  дочь--хлібна 
дечка. 

Внідренів--вкорінення. 
Вкідрять,рить -- вкоріняти,- 

еньти, вснляти, лити. 
Виіслужевньй -- псзаслужбо- 

вий. 
Вньшній--надвірній, околиш- 

ній, моверхоевний. 
Внішкость -- поверховність; 

вигляд. - 
Внятность--виразність, зрову- 

мілість, ясність. 
Внятньй, о--виразний, врову- 

мілий, ясний, о. 
Внять--учути, послухати, вис- 

лухати. 
Во,пред.--у, ув, уві, до, за, на, 3. 
Вобла, рьба, ВБтагпі5 уїтга-- 

тараня. 
Вовлекать,-влечь -- втягати, 

втягти. , 
Вовлеченіє--втягнення. 
Во время саме в час; не во- 

время-не в час, не на часі. 
Вовсе--зовсім, зусім, цілком. 
Вовікь-до віку,по вік, до суду. 
Вогнать--угнати, загніти; за- 

бити. 
Вогнутость--угнутість, угин. 
Вогнутьшй -угнутий. 
Вогнуть--угнути. З 
Вода--вола; грунтовая-жиль 

на вода; хаивая-живуща,те- 
куча вода; ключевая-кри 
нична, джерельна вода; по- 
лая-повіль, повінь; сверхь 
льда-полій;  проточная-те- 
куча вода, самотока; пріс 
ная-бережна вода; святая- 
свячена вода; стоячая-си- 

ф явка, нетеча,  водостій; 
теплая-літепло; темная-пе- 
лудца; цьлебная-цілюща вода: 
чистая, ясная-погожа вода 
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Водворенів -- впровадження, 
запровадження; осадження, 
оселення. 

Водворять,-рить-- впроввджу- 
вати, запроваджувати,-ди- 
ти; осаджати, дити, оселя- 
ти,-лити. 

Водворяться, -риться -- осаля- 
тися,-литися, осідатися о0- 
сісти; вапанувати. 

Вокитель -- повохарь, повсда- 
тар; слбпповь - нищихь -- 
старчЧовод, міхоноша. 

Водить--водити;глазами--очи- 
ма поводити; за нось-дури- 
ти; знакомство-знатися, ма- 
ти знайомість; компанію-- 
чалитися. й ак 

Водка--горілка, горівка, терпу- 
га; лучщ. сорта--оковкта. 

Водкій--плодючиї. 
Водникь--водозбір; раст. Аза- 

гат ейгораєит --кОПИТець. 
Воднистьй-вільгий, вохкенний 
Водньй--водяний. 
Водобой--водоприск, водограй, 

водокидь. 
Водобоявнь, ветер.--сказ, ска- 

женіпка. 
ВодловміЬстилище-- водозбір, 
Воловозньй--опоемодний, 
Вадововь--возивода. 
Водовороть -- чорторий, виг, 

вернивода, крутіж, нурт, 
шум, крутило, одміть, за- 
зороть, топіль, 

Вонодвиствующій -- водоруш 
ний, вододійний. 

Водоемь- водозбір. 
ВЗодоизміьщенів -- тонажність, 

водопоємність. 
Родокачка--водстяг. 
Водокрась, раст. НудгосПагіз 

--жеєеУгним. 

Водолазньй--норцевий. 
Водогазь- нореце, пуранач., 
Водолечебница-- водслікарня" 
Водолечебньй -- вололікугаль 

ний, водоцілющий. 
Водолеченіє- водолікування. 
Водоливь--бололій; отаман (на 

річн. судах»). 
Водометь- см. Вслобой. 
Водомоина--водориї, ковбаня, 

гиполоч, боібра, ведорий, 
ковлеобина, колсдески 

Водоміфраикь- водомі ник. 
водомерь- волом р. 
Водонагріьватель, тех, -- нодо- 

грійник. 

Водвореніе--Возкачальстесвять, 
х 

Водоносньй--зодяний, водни- 
стий. 

Воловсвященіє - воядхре ще. 
Водестьогь-- лстокн, ринаа. 
Ведсстливь--рикзина. 
Водопадь--волоспод. 
Водопернца,раст. Мугіорпуйит 

--кумирь. 
Водопон--водогій, водопійло. 
Водополье--повідь, певінь, во- 

допілля. 
Водогроводі'--водотока, акне: 

лукт. 
Водоразділь--межиріччя, 
Водородньн--воденнни. 
Вожорсдь, хим - водень. 
Водоросль--водорослина. 
ЗВодорізь--гололом; раст. 5іга- 

Бо'с5 а!оі е5 -різак. 
Водосбор», раст. Адиіїсдіа -- 

орлики. 
Водосвабженіе -- водопостача, 

водопостачання. 

Водсспускь--Опуст, лотоки, 
Водостокь--всдозбіг; ринва. 
Водочпьй--горільчанинй, 
Родру жать, друзить -утикати, 

"нути, стаз псста- 
вити, устром. яти, -Мієти. 

Вопруженіе--стаплекнє, поста- 
вленчя; устремління, 

Воляная ворочнк аст. Ет- 
реїснт піапит явка. 

Ведянкстю.-воОдявми. - 
-пухленнна. 

тевіс,Ї етпа гліпог 
иска. 1.ь. 

Волзчої -в 
Водукой вор-еі 

адміаїйїсиз--р 
Водяної макь, раст. Мутріавєа 

--умич. 

«гіс 

, пт. Єіпсіця 
ник. 

Воляной трилистнихь, раст. 
«епуапіпез ігійо'зата- трітолія, 
Ровеоть (сь КЬмь) -- воювати 

(кого). 

Зосоода-"таман, ватаг. вата- 
мб», з і сушник: воєєбда. 

оезодство:ать- ВвОЄВОДИТИ 

Все.ино--до гурту, ло купи. 

Всеначальн'икь, командую- 

щій во. схкомь--рейментарь; 
звєршник. 

Воекачольство -- звегхність 
ні сУськОм, реймечт. 

Бееказіпьстаяоать о отгману- 
зегувати, ре нчента- 

рюгаги. 
Боснаьої язанньй--рушенець. 



Восннеротенньй- "Возхулхеняавательньй. 

Военноплінньй--бранець, по- 
лоненик. 

Воевньй--військовий. 
Вожакь--позодатар, водії, во- 

зай, передовик, поводарь, 
повожатиг. 

Вождельініс- забаг, 
вість. 

Вожлельнчзй -забагячвий, по- 
жадливиї. 

Вождь-вергогога отаман,ватаг 
Вожжа--ві»мска, лійця. 

- Вожжаться водитися, знатися. 
Возблагодарить--злячитися. 
Возбранять, -нить--забороня- 

ти, -кити, 3: казувати,-зати. 
Возабудимьшй--зспаленний. 
Розбудитель-побудник, збудник 
Возбудительность --побудлив- 

їсть, побудність. 
Возбудительньй -- побудли- 

вий, побудний. 
Возбуждаємость- запальність, 

зворушливість. 
Еозбуждать,-лять--підбурюва- 

тк, підбурити; збуджувати, 
-дити; порушувати, -шити. 

Бозбужленіс-побудження,збуд- 
зхення; зворушення, Загал. 

Возбужленньй -- зБорушесний, 
астатьивний. 

Возведенів -- винесення; гбу- 
дугання. 

Возвеличеніе- -звеличення, під- 
кесення; підвищення, збіль- 
шення. 

Розвеличивать, -чить--5вели- 
чати, -чити, підносити, -не- 
сти; підвищати, -сити, по- 
більшати, -шити. 

Возвеселить--звеселити. 
Возводить, -вести--піднесити, 

виносити, -нести; будувати, 
збудувати, ставити, поста- 
вити. 

Возвратньій--зворотний, пово- 
ротний. 

Всзврать -- поворот, аворст, 
вороття, повертання, вер- 
тання. 

ссзераїсать, тить--повертати, 
повсонути,вертати,вернути, 
привертати,-рнути. . 

Возвращать, -тить (забракова- 
зшин) -- прикидати, прики- 
нути. 

Возврсщаться, титься-- повер- 
тата, поверкути, вертати, 
завертатися, рнутися,  по- 
вертатися, повернутися. 

пожадли- 

Возвращеніе--повертання, «по- 
ворот, зворот, вороття, 
завертання, поворіт. 

Возаншать, -вьсить--підійма- 
ти, підняти, височити, зви- 
сочити, підносити, -нести, 
підвишати, вивищати,-сити. 

Возавішаться, -ситься -вища- 
ти, підвищати, підневитися, 
-нестися; виноситися, -нео- 
стися; о ціьніь--у гору Йти. 

Возвьшеніе--підвищення, ви- 
щення; піднесення, вине- 
сення;примость;(у печи)-під. 

Возежмшенность--згір'я, горба- 
ка, торбовина; високість, 
височемість, винеслість, 
знеслість. 

Везльшенньй -- високий, ви- 
соченний, винеслий, знеслий 
Возебстител: --провісник. 
Возвіщать, -ввстить,-ясити, 

провіщати, -стити, оголо- 
шати, сити. 

Возвіищеніе--ясіння, провіщен- 
ня, оголошення, 

Возглась--вигук. 
Возглашать, сить "- волати, 

зволати, 
Возгораємость--запальність. 
Возгораємьуй - запальний. 

Возгораться,-рбться, -запаля- 
тися,-литися. 

Возгордиться -- згордіти, вве- 
личатися, запишати. 

Воздавать,-дать -- відплачува- 
ти,-тити, віддячувати, -чи- 
ти, мститися, помститися 
на кому; давати. 

Возвдаяніе--відплата, віддяЯка.. 
Воздвигать, -гнуть--піднімати, 

піднати, підносити, -нести; 
будувати, вибуяувати, спо- 
руджати, дити. 

Воздвиженіе--піднесення; 
Креста--Чесний Хрест. 

Воздержаніє -- стрим, стри- 
мання. 

Воздерживаться, - жаться -- 
стримуватися,-матися, пов- 
стримуватнся, матися, спи- 
нятися,-нитися. 

Воздержность -- тривавість, 
повстоимність, стрималість 

Воздержньй--тривавий, пов- 
стримний; стрималий. 

Вовцухоплаваніе--літання. 
Воздухбплаватель--літуя. 
Воздухоплавательньтй -літаль- 

ньй. 
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Воздушньй--певітровий, обі- 
тревий. 

Воздівать, дЬть -- здіймати,- 
няти, зшімати, зняти. 

Воздійствіе--вплив. 
Воздфріствовать -- впливати, 

Вовдільванів -- обробляння. 
Воздільвать,-лать - - обробля- 

ти,-бити, уробляти,-бити. 
Вовжигать,жечь -- палити, 
запаянти. . 

Воззваніе- відозва, поклик. 
Воззвать-покликнути, гукнути. 
Воззрьніє--погляд, здання. 
Воззріть -- поглянути, поди- 

витися, зирнути. 
Розильщикь-возій, возільник. 
Возить--возити. 
Возиться--ператися, 

тися, падькатися, 
вовтузитися 

панька- 

марули- 
тися, коло 

чого. 
Вовка -- возіння, возовиця; 

(хльба) коповозиця. | 
Вовлагать-ложить-покладати,- | 

класти. 
Возлелбять--викохати, випес- 

тити. | 
Возликовать--зрадіти. » | 
Возліь--коло, біля, уз, побіч, 

попри, суміж, опостін, су- 
біч, побіля. 

Возлюбить--покохати. 
Возлюбленная- улюблена, ко- 

ханка; фраїрка, коханка, 
милоданка; первая-гервітка 

Возлюбленньй--улюблений,ко- 
ханий, фраїр, коханок, ко- 
ханець, мклодан. 

Возмездіє--віддяка, відплата. 

Возмечтать- замарити; загор- 
діти. 

Возможно- можливо; 
мога, спроміжно. 

Возможность-моОжність, змога; 
можливість, спромога,спро- 
міжність; физическая -сна 
га. 

Есзможньй -- можний, мож- 
ливий, спроміжний. 

Возмочь--вдужати, здоліти. 

Всзмужалость-- вилюднілість, 
змужнілість, уматернілість. 

Возмужальй -- вилюднілий, 
змужнілий, уматернілий, ста- 
нівкий. 

можна, 

ї 
І 

| 

Везпукь--Возенмх!о, 

Везмужать-уматонітя, ука. 
и, внлюди ти, звмуж, 

Возмутитель--баламута, кала- 
мутних, кояєтник, бунтів- 
ник. 

Везмутихельность -- обурйн- 
вість. 

Возмутительньй, е -- обурли- 
вий, о. 

Возмущать,-мутить -- каламу- 
тити, скаламутити, колоти- 
ти, сколотити, баламутити, 
абаламутити, підбурювати, 
гритн, збуряти, - збурити, 
юртувати; обурювати,-рити. 

Зозмущаться, титься-- обурю- 
ватися,-ритися, підбурюва- 
тися, підбуритися; повста- 
вати,-стати. 

Бозмущеніє--повстання,  ко- 
лот, збуріння; обурення. 

"Возмущенньй--обурений. 
Возміщать,-стить- заступати, 

-пити кого ким; вертати 
кошти, відшкодувати. 

Возміьщеніє -- вертання кош 
тів, відшкодування. 

Возкаграждать, дить -- наго- 
роджувати, -дити; відшко- 

- дувати, надолужити. 
зознагражденіє -- скуп, наго- 

рода, заплата; відщкода, 
відшкодування. 

Вознамбриваться, риться--на- 
важуватися,житися;  бра- 
ти, повзяти вамір. 

ІЗознегодовать--обуритися. 
Возненавидіьть-- зненавидіти 

кого. 

Вознесенье (праздникь)-ущес- 
тя. 

Возниканіє--повстання, виими- 
хання, виростання. 

Возникать,-кнуть -- повстава- 
ти, -стати, виникати, -кти, 
випливати, -сти, поставати,- 
стати. 

Возникновенів -- повстання, 
виникнення, виростання, 
виллив. 

Возница--візник, хурман. 
Возносить,-нести--підносити,- 

нести, вивишатя, - снти; 

славити, хвалити, вихва- 
ляти. 

Возноситься, -нестись--підно- 
ситися,-нестнся; пишатися, 

високо літати, велнчатися. 
Возношеніе--піднешення. 



Возня Волногаїь. 

Вовня --шамотня, тарганина, 
галас, перання; (хловоть)- - 
тяганина, морока; сь водой, 
ч. л. жидкимь- таляпанина. 

Возобладать (чВмь)--опанува- 
ти що, заволодіти (чим). 

Возобновитель--віднювник. 
Возобновительньй- відновний 
Возобновленіе -- віднова, від- 

новлення. 
Возобновлять,-вить--відновля- 

тиу-вити. 
Возопить-- заголосити, заре- 

петувати, залементугати. | 
Розраховаться -зрадіти. 
Возражать,-зить -- поречити, 

заперечити, відвертати, - 
рнути. 

Возраженів -- перечення; 
перечення, 

Возрастаніе- вростання, зріст 
Возрастать, -расти --зростати, 

зрости, уростати, урости, 
виростати, більшати. 

Возрастить--поростити. 
Возрастомь--завстаршки. 
Возрасть--вік, доба. 
Возращать,стить--вирощати,- 

стити, викохувати, викохати. 
Возрождать,-родить -- відрод- 

жувати, дити. 
Возрожденіе--відродження. 
Возроптать -- заремстити, за- 

ремствувати. 
Возсіять--засяти, заясніти. 
Возсоединеніе -- відзлучення, 

відсполучення. 
Возсоединять,-нить -- відзлу- 

чати,чити, відсполучати, - 
чити. 

Возсозданіо--відтворення. 
Возсозидать, -создать-- відтво- 

рювати,-рити. 
Возставать,-стать -- повстава- 

тиу стати. 
Возстан'є--повстання. 
Возстановитель--відбудевник, 

відновник. 

Возстановленіе--відбудування, 
відновлення, відбудова, від- 
нова. - 

Возстановлять, вить--відбуло- 
вувати, дувати, відновляти,- 
вити. 

Возсбдать,-сьсть -- засідати,- 
сісти, сидіти, сісти. 

Возь--віз, кура; крьтьшй- па- 
лубчастий віз; чумацкій - 
мажа, мажара; автомобиль-- 
вагові, з 

за- 

Вовиміть--завряти. 
Вой--витти, скягління; голо- 

сіння. 
Войлокь -- повсть, повстина, 

лямець. - 
Войлочньй--повстяний. 
Войлочникь -- шаповал, пов- 

стяр. 
Война -- вой, війна; завоєва- 

тельная -- заборча війна; 
оборонительная -- оборонна 
війна; междуусобная--чвара 

Вомнскій--військовий. 
Воинственньїй -- войовий, во- 
йовничий,войовитий, войний 

Воинстве--вояцтво; військо. 
Воинь--вояк, войовник. 
Войско--військо, потуга. 
Войсковой--військовий. 
Воитель,-ница--войовник, -ця, 

воювник,-ця. 
Войти -- уступити до, увійти; 

другь за друтомь-поввіхо- 
дити; вь дружбу--помазка- 
тися (з ким). 

Вокальньй--голосовий, співо- 
чий. 

Вокзаль--вокзал. 
Вокругь -- уколо, навколо, 

наоколо, округи, навкруги, 
круг. 

Волдьрникь, раст. 
Нава--кукільниця. 

Волдьть - пухиБь, міхур; куля. 
Волжанка, раст. Брігаїва--та- 

волга. 
Волкана, раст. Рісіатии5 їта- 

хіпейа--ясенець. | | 
Волкобой, раст. Ясопійит па- 

рейиз5 -- борець, зозулині 
черевички. 

Волкодавь--ярчук. 
Волконогь, раст. Іусориз -- 

ехайаїшз--водяна кропива, 
вовчук. 

Волконожіе, раст. Гусородїйт 
сіауаїшт--дер еза. 

Волкь -- вовк, флов, флигон; 
сьрьй--сіряк, сіроманець. 

Золна- -хвиля; большая--бурун. 
Волненіє -- хгипювання; ду- 

шевнсе--звсрушення, заво- 
рушення; возмущенів--збу- 
рення. 

Волнистьй -- хвилястий, жхви- 
люватий, 

Волновать -- хвилювати; ду- 
. шевно-зворушати, зрушати; 
возмущат ь -бурити, збури- 
ти, юртувати, баламутити. 

5іїепе іп 



за 

Волноваться -- хвилюватися, 
7 буратися, тпувати; хвилю- 

ватися, турбуватися. 
Волнообразньтй --хвитсватиї, 

хвильсвти. 

.Волнуха, гриб» Пдагіси5 Рогліі- 
пози5- -вСЕНЯнка. 

Волнующійся--язилястий,хви- 
«лечний. С 

Воловикь  аптечньй,  раст. 
Апсриза обіїсіпайз--синяк. 

Воловій -- веловий, волячий; 
пастухь--воляр. 

Воловья трава, раст. Опопіз 
Нігсіла--вовчуг. 

Всловій язьнсь, Ябспиза оїі- 
сіпаїіз--медунидя. 

Вологлодка, раст.А|ида геріап5 
--суховершки. 

Волокита--Тяганина, тяганка; 
хабаль, бабій, бабодур, джи- 
тун, зальотних. 

Волокитстає--хабальство, же- 
нихання, зальбти. 

Еолокитничать -- хабалювати, 
джигунитя, зальотнувати. 

Волокпистость -- волокнура- 
тість. 

Волокнистьй--волокнуватий. 
Волокно--волокно. 
Волокомь--покоззом, 

лоцьки. 
Волонтерь--охотник. 
Волосатикь, Ніїагіа гпедіпеп5і5 

--волос, волосник; раст. го- 
робячий квасець. 

Волосатьй--волохатий. 
Волосатьть--волохатіти. 
Волосонець раст. Кіути5 аге 

пагій5-,коЛОСНЯКк. 
Волосень- бабка (кость надко- 

пьшная); ветер-мокрець;ме- 
диц, Опухіз Рапагійиг--во- 
лос 

Волосистьй- волохатий, повха 
тий. 3 

Волосной--волосний, 
Волосность--волосність. 
Ролосаобразньій- волосуватий. 
Волосоплетка- кісник, 
Волостисй-евонссний. 
Волость--волость. 
Еолось--волос; мн. волосся. 
Ролосяной--волосяний, вбло 

сінний. 
Волоченіе-волочіння, тягання. 
Волочильня--дротарня. а 
Фолочить--вслокти, волочити, 

тирити, тягти; дротувати; 
затягати,-гти, 

пово- 

Волноваться--Вольнопрактикующій 

Волочитьст--волсктяся; тяга- 
тися; хвостатися, ватажи- 
тися, женохатися, 

Полочмя--волоком. 
Волочок--табурка. 
Волочь--волої то, тягти, 
Волхвованіе--чаклування, 

щування, ворожіння, 
мування. віл. омство. 

Волхвеватель,-н:. ца -- чаклун. 
ка, ворсу: нт, зорожка, ві- 
щун,ука, чарівник,-ця. 

Волхвовать- -чаклувати, зіщу- 

вати, ворожити, відьмувати 
чарувати. 

Волхвь--планетник, маг; см. 
Вовхвевстель. 

Волчанна, раст.-вовчий 
шай. 2 

Волченокь- вовченя. тулук. 
Волчець, раст. СогЄішци5 пь'ап5 
--чортополох, ріпак. 

Вончій--адвчий; чья яма- воз- 
ківня. 

Волчій перець, гаст. 
тетегсит--ягідки. - 

Воячокь--дзнга, хуркало, фур- 
кало; Бовчон; буда. 

Волчья траза, рест. Виіоти5 
иптеїзие--сусак. 

Волшебникь-ца- Чарівник,-ця, 

ві- 
зідь- 

ли 

РБаріппе 

чародінник,-ця,  харахтер» 
нику ця. 

Волшебвьй--чарівний, чарів: 
ничнй. 

Волшебство--чарування, чари, 
чарівництво, чинки. 

Воль--віл. 
Вольнка--коза, дудка. 
Вольночникь--дулагь. 
Вольготньй--латвию, легкий 
Вольница--охотнє військо, о- 

хотнинтво; бурлацтво; сра- 
волець. 

Вольничать--вольнувати, сва- 
волити. » 

Вольно--вільно. 
Больно--вільно, свобідно, по- 

волі. 
Вольнодумець,-ка -- вільноду- 

мець,-мкаувільновірець-рка 
Вольнодумство-гільнодумство, 

вільновірство. 
Вольнодумствовать -- вільно- 

думати; вільновірити. 
Вольнонаємньй- найманець. 
Вольноопреділяющтся--охот- 

ник. 

Вольнопрактикующій (врачь) 
--пацієнтовний (лікарь). 



/ Вольнослушатоль--Воронкообравицій 

Вольцослушатель,-ннца--віль- 
носпукач,-ка. 

Вальность--вільність. 
Нольн ій -- вільниЯ; охбчий; 
духіолегкий, повільний дух. 

Воля - поля; вільність, свобода 
Вочзагь, зить--уточувати, у- 

тонити; утикати, уткнуть; 

устромляти,- мити, заганяти 
у»гнати; заситити, затопити, 
занирити, уштракнути. 

Вонь, междо-геть; он;-гдь-он- 
деї-какь-он-як;-отсюдзі-геть ; 
звідсні-тямь-овк, Онде, рен- 
тамі-тоть-он-той, оттой. 

Вонь--сморід. 
Вонючій--смердючий. 
Вонючка--смердюк, смерлюха; 

раст. |ерідіцт  Гаїіїоліито- 
хріниця. 

Вонять-тхорити, тхнути; смер- 
діти, 

Воображаємость--уявність. 
Воображаємьй -- уявний; хи- 

мерний. - 
Восбражать,- разить-уявляти, 

гвити; гадати; у мислях по- 
кладати, -класти; себв -- 
братн. взяти собі; вирозум- 
ляти собі. 

Вообрааться, -разиться--уяв- 
лятися, - витися; 
вроітися, примрітися, 
тися, 

Вообрахенів--уява. 
Нообразимость -- уявленність, 
Вообразимьшй--улвленний. 
Рообще- узаг, , взагалі. 
Боолушеалечіе- запал, захват, 

натмчення. 

Боолушанвлять, вить--запаля- 

тиулоти, готихати, -тхну- 
ти. 

Восружать, жить -- приоружл- 
ти, жити, узороювати,-рої- 
ти, риштук підбурюва- 
ти; свівити: противь себя-- 
каражатися ксму. 

Вооруіаться,  "Пісься--узбро- 
юкатися, -розися. 

зда- 

Вооруженіє (1 ств'є) -узбро- 
єБия: доспьхи--зброя, риш- 
тунок. 

Вооруженньй -- збройний, уз- 
броечча. 

Воочіс--уочегилькн. 
Воперсьхь-п 

раз, наперед. 
Вовить -- голосити, репстува- 

ти, галасуваги, волати, ле- 

ше, по-перше, 

роітися,, 

| 

| 

г 

ментувати. 
Вопікть--валати; покликати. 
Боплощать, -плотить - - утіля- 

ти, усілити. 
Воплощаться, -плотиться--уті- 

лятися, утілитися. й 
Воплощеміе--утілення. 
Вепль-зголосійня, лемент, ре- 

пет, галас, голосьба. 
Вопреки--ьсупор. 
Вопросительньшй -- питайний, 

питальний. 
Вопросньй--запитальний. 
Вопрось--питання; запитання; 

справа. 
Вопрошать, -сить--питати, за- 

питати. - 
Вепрошеніг--запитування. 
Ворвань--трін. 
Воришка--злодюжка. 
Воркованів--туркотання, тур- 

котіяня, аврукання, тур- 
кання, буркотання. 

Ворковать--туркотати, турко- 
тіти, вврукати, туркати, 
буркотати. 

Воробей, пт.--горобець, горо- 
бель, горобей. 

Воробьиноє сімя, раст. Шіроз- 
регтиг агуеп5е -- горабей- 
ник. 

Воробушекь--горобчик. 
Ворсбьсвий--см. Воробьиньй 
Ворсбьяньй--горобиний. 
Ворокатьй--хапкий, хваткий, 

хаповитиї, фацарний, фа- 
церней, злодійкуватий. 

Ворозсть--красти, злодіячити 
Ворстко -злодійка. 
Воровской-ззлодійський, кра- 

Діжним. 

Воровство--крадіж, крадіжка, 
крадіння, халанка, злодій- 
стпо. " 

Ворожея--ворожка, знахурка. 
знатниця, шептуня, шгпту- 
ха. 

Ворожить--ворожити, чаруга- 
ти. 

Ворона, пт.-гава; роззЯва, ггва 
Вороненіс--чорніяня. 
Вороненокь--гавени. 
Воронець, рост. Лсіаєа 5рісаїа 
--чернець. : 

Всроника, раст. втренн піа 
гит--водянка. 

Воронить--чорнити: 
Вороній--гавячий. 
Воронка--лійка. 
Воронкообразньй--лійкуватий 



2 Вережей--Воспитьвать, 

2 
Вороно: юний, карний. Весилицательньшй --окличний; 
р з они, за «тить--окЯрчНИК. 
Ворать, пт. -- крук, 

круммач, кракун. 
Вороняга, раст. 5оіапит пі» 
ягит-- паслін. 

Ворота-- ворота, брама. 
Воротила--верховоде, орударь. 
Воротило (у вьтр. мельниць)- 

стріла. 
Воретникь--воротарь. 
Ворстникь- комір, ковмір, ков- 

нір. ю 
Воротничехь -- комірець, ко- 

мірек. 
Вороть -- катеринка, певоріт, 

коловорот; комір. 
Вороть--виворот. 
Ворохь--купа, стос, стропа. 
Ворочать- перевертати, пере- 

кидати; ницювати;крутити, 
повертати; орудувати, вер- 
ховелити. 

Воречаться -- ворушитися, пе- 
ревертатися; вертітися. 

Ворочаться- завертатися. 
Ворошить (сіно) -перегрібати, 

перегребти, гребти. 
Ворса--волос, черса. 
Ворсистьй -- волосистий, чер- 

савий. 
Ворсянка, раст. Ріозасиз 

щітчина, черсак. 
Ворсить--чухрати. 
Ворчаніе -- бурчання, буркіт, 

буркотня; о собакахь-- гар 
чання, гаркотня. 

Ворчать -- туркотати, турко 
тіти, подудрювати, бурчати, 
мурмотати, буркотіти; о 
собакахь- гарчати. 

Ворчливость -- буркотливість, 
хнюруватість. 

Ворчливьй -- 
хнюруватий. 

Всрчунь -- туркут, туркало, 
воркотун, гримач, буркун. 

Ворь--злодій, шкаметник, під- 
тяга; увел.: злодюга, вло- 
діяка. 

Во-свояси--до дому, до'двору. 

Восемнадкать -- вісімнайцять, 
вісімналцять. 

Восемь--вісім. 
Восемьдесять- вісімдесят. 
Восемьсоть--вісімсот. 
Восемью--вісім раз. 
Восклицаніє -- вигук, викріх. 

оклик; радости. погук. 

крюк, 

буркотливий, 

:, Воспалять,-лить 

Весклищать,-кнуть -- вигуку- 
вати,-кнути, викрикати,- 
хнути, погукати,-квути. 

Воскебой--воскобійник, воско- 
лійник. 

Воскобойня--восковня, воско- 
лійня, воскдбійня. 

Восковатьй -- вощавий, 
щистий. ; 

Воесковой--восковий, вощаний. 
Воскресать,снуть -- віджи- 

вати,-жити, воскресати. 
Воскресенье -- віджиття, вос- 

кресення; неділя; світлое 
великдень. 

Воскреситель -- воскресавець, 
відживляч. р 

Воскресньй--недільний. 
Воскрешать, сить -- опожив- 

ляти,-вити,  відживляти,- 
вити. 

Воскрешеніе -- воскрес, опс- 
живлення, відживлення. 

Воскурять--кадити. 
Воскь--віск. 
Воспаленіе -- запалікня, роз": 

ятрення. 
Воспаленньй--залалений. 
-осцалимьй--запаленний. 
Воспалительньй --запалінний. 

-- запаляти, 
розпаляти,-лити. 

Воспаляться -- запалятися, 
. роспалятися; о ранахь -- 
ятритися; гньвомь -- люту- 
вати, зритися. 

Воспарять,-рить--злітати, зле- 
тіти, підноситися,-нестися, 
підбиватися,-битися у гору, 

Воспитаніє -- виховання; хов, 
ховання, годування. 

Воспитанникь, ца -- вихова- 
нець,-нка, годованець,-нка; 
учень, учня. 

Воспитанность--вихованність. 
Воспитанньй--вихований, ви- 

коханий, вигодуваний. 
Боспитатель,-ница --виховач,- 

чка, вихавник,-ця, 
воспитательньшй--виховавчий, 

виховальний. 
Боспитательскій --виховниць- 

кий. 
ВБоспитьвать,-тать -- вихову - 
вати, ховати, викохувати,- 
хати, доводити, довости до 
розуму; годувати, вигоду- 
вати, ховувати, 

во- 



Воспламененіе--завогнення. 
Воспламеніть -- завогнитися, 

зайнятися, запалитися. 
Воспламеняємость -- запаль- 

ність, завогненність. 
Воспламеняєемьій --запальний, 

завогненний. 
Воспламенять,-нить -запалю- 

вати, лити, завогнити. 
Воспламеняться,-ниться - -зай- 

матися, зайнятися, заво- 
гнитися, запалати, 

Воспламеняющійся -- палахли- 
вий, запальний. 

Восполненіє-заповнення, ви- 
повнення. 

зосполнять,-нить--виповняти, 
виповнити, заповняти,-нити 

ійоспользоваться  (чьмь) 
скористуватися, скориста- 
тися з чого, спожиткувати 
що, схіснувати. 

Поспоминаніе - згадка, спогад, 
спомин, споминка. 

Воспоминать,-мянуть -- згаду- 
зати, дати,  спогадувати,- 
дати. 

Воспослідовать -- наступити, 
виникти, статися, (склас- 
тися. ( 

Воспособленіє--запомога, 
ломога. 

Воспссоблять -- запомагати, 
ставати у помочі. 

Воспрелятствовать-- перешко- 
дити, перелинити, на пере- 
шкоді статн. 

Роспретительньй -- заборон- 
ний, заказний. 

Вослпрещать, -тить--боронити, 
заборонити, закя увати,-за 
ти, забороняти, -нити. 

Воспрещеніє-- заборона, заказ. 
Воспрещенньй-- заборонений 
Воспрннимать, -нять -- брати, 

приймати, похспляти, пить. 

Воспринятіє--похопління. 
Воспріемникь, -ца -- хрещений 

батько, хрещена мати. 
Воспріймчивость -- похопли.- 

вість, похіпливість, враж- 
ливість, чулість, 

Воспрінмчиевій--похопний, по- 
хопливий,г охіпливий, враж- 
ливий, чулий. 

Воспріятіе--см. Вссппинятіе, 
Веспроизведеніє- відтворення, 

репродукция. 
Воспроизводимьй - відтворен- 

ним, репродуковинй. Й 

до- 

Воспламененіе--Восходить. 4 

Воспроизводительньй -- від» 
творний, репродуктивний. 

Воспроизведенньй --відтворе- 
ний, репродукований. 

Воспроизводить, -весть -- від- 
творяти, -рити, репродуку- 
вати, зрепродукувати. 

Воспротивленіє -- змагання, 
опір. 

Воспротивляться,-виться--опі- 
ратися, опертися, ставати, 
стати огір, усупротивля- 
тися, -тизитися. 

Воспуянуть (лухомь)--підбадь- 
оритися. 

Воспьлать -- запалитися; лю- 
бовью-- запалитися кохан- 
ням. 

Воспіваніє -- співання, виспі- 
вування; славлення, вихва- 
ляння. 

Воспіватель--виспівач. 
Воспівать, -пЬьть--співати, ви- 

співунати, виспівати; сла- 
вити, уславити, вихваляти, 
-лити. 

Востокь--схід; східні краї. 
Восторгаться--захвачуватися, 

захоплюватися. 
Восторгь--захват, захеплення, 

запал, порив, поривання. 
Восторженно -- з захватом, з 
" загалом, захопленно, зах- 

ватно. 
Восторженность--захватність, 

захопленість, 
Восторженньй--захватний, за- 

хоплений. 
Восторжествовать--перевиси 

ти, взяти гору, затріюмфу- 
вати. 

Восточньй--східний, сходоги 
Востребованіє--попит, запит; 

реклямація. 
Востребовать--попитати, вип- 

равити. 
Вьсхвалечіе вихвага, похвала. 
Восхвалять, - лить--ухвалюва- 

тиулити, вихвалЯти,-лити. 
Восхитительньй,-о--чаруваль- 

ний,-о. 

Восхищать ,"Тить--Ззахоплюва 

ти, - пити, захвачувати, - 
тити. 

Восхищеніє -- захват, зачаро- 
вання. . 

Восходить- «сходити, віходити, 
здійматися; виходити, йти 
в гору, на гору. 



ча 

Восходь--схід. - 
Восєхожденіє--схід; сходини. 
Восчувствовать--відчути, зачу-. 

ти. 
Восшествів -- схоличи, 
Весьмерикь--осьмерик, 
Восьмерка--зісімка, босьмака. 
Восьмигранникь--вісімгранка. 
Восьмигранньй --вісімгранча- 

стий. 

вступ. 

Восьмидесятьй--вісімдесятий, | 
Восьмиугольникь-вісімкутник. 
Восьмиуг- льньй--вісімкутк ий. 

Восьмой-- восьмий, бсьмий;- 
мая часть-осьмак, осьмако. 

Вотировать -- вотувати, голо- 
сувати. 

. Воткнуть--уштрикнути, устро 
мити, вастромити, віор: 
дити. 

Вотря, мелкіе опилки при сне; 
ленги--туриця, трини. 

Лотчимь -ВвІТЧИМ. 
Вотчина--батьківщина, дідиз 

на. 
Вотчинникь--дідизняник. 
Вотще--даремне, дурно, марно. 
Воть--ось; ту"; це, от, коли 

це)воть-воть -- от-от, ось- 
ось, туж-туасє за того вот» 

ещеі--ото ще, тож-пак, от- 
це; воть-же-- Одже; воть 
здіЬсь--аж ось де; вотьтакь, 
воть ужьі--алеж-бо!; поть 
какой--ось-я. мй, оттакий; 
зуть какь--ось ЯК, оттек; 
воть такой-- оттакий; БоТть 
тамь--Онде; воть то-то- то 
ж то й є, то хо бо то й є; 
воть что -- Ось-що; воть 
зтоть--опеб; ксте тебв и 
наї--от тобі й маєші воть 
извольте видіть--от як ба- 
мчите. ; 

Воцагеніе--зацаролия, онарен- 
ня. 

Воцараться--запанувати; оца-- | 
ритися. 

Вочеловіченіе--втілентя. 
Вочсловьчиться- стів.тнся. 
Вошхи, рост. 5гегуціа агуеп- 

5і5-мОТСЛИКУ. 
Вошь--вош'є; соїї. 

жа; трагячая, 
линна аоша. 

Вошщанка -цегата. 
Восанон--восьовий. 
Вощуть- во-кугати, 
Воюкщій--зойовий. 
Вояжировать - мангрузати. 

бошва, ну- 
Врін5--рос- 

4 

Восходь -Впольемь. 

Впадать, впасть -- западати,; 
пасти, позападати: с р5і- 
кь -- уливатися, улитися: 
вдазатися, вдатися, вкида- 
тися, екинвутнися; вь діт- 
ство--здитинитися; вь воз- 
бужденіг, раздраженіє--ро 
спагшитися. 

Фподанів--впад; влив. 
Впадина-- улоговнна, уляго 
у вина, улога, западина. 
Вганвать,ять--азлютовувати, - 

тувати, улютовувати,-тува 

ти. 

Впаїжка--залютувам: 
Впальй -запалдистий, запалий. 

" Впереме--упсрше. . ' 
Впергегонку-- наєвипередки. 
Впереди----сгерелу, погереду; 

надапі, поті сбхь- посам- 
перед, насамперед; итти-- 
перед єєсСтИ, ГО "релом іти. 

Впередь,-,передом, нагеред. 
поперед; з гори; надалі, на- 
по їм; бідтепег, 

Вперемежку-- мішна. 
Впорять,-рить -утупляти, уту- 

пити, устромляти,-мити. 
Зпе"лштлительность -- вразли- 

вість. Е 
Впечатлительньй--вразливий. 
Вгечатліьнів -- вражіння, по- 

шиб. 

Вгиваться, впиться--втягати- 
ся, гтися, упннатися, уп'я- 
стися, упиватися. упитися, 
в'їдатися, в'їстися. 

,Впирать, вперєть -- упихати, 
угхнути, утиснути, уперти, 
утелющити. 

Вписьшзанье--упис, уписуван- 
ня. - 

Вписьвать, -сать- уписувати, 
-сати. 

Впитьвать, -тать -- вбирати, 
| убратн, втягати, втягти, 

Впихипать, -хчуть -- упихати, 
упхати, упхнути, утрощити, 
утукмачиги, утовкмачити. 

Вплабь-- уплинь. 
Вглескивать,  снуть --вхлю 

І 
Її 
Ї 
І ' 
і 

| пузатн, вхлюпнути, пойс- 
ї кати, прискути. 

Вплетать, вплесть -- вплітати, 
заплести. 

| Вглотную-- щільно; до нехочу. 
Ї Вллоть -- щільно; ах, аж до, 

аж по. 

Вповалку--покотом. і 
Впомьсмь--під силу. 



Впорнь--Вращательньйй. . 

М 

Вполяф--усуціль, цілкем, 
повці. 

Вполовину--ополовині. 
Вполпути--напіьдооззі. 
Вполпьяна-- на пійпи ку, під 

чаркою, підлилий, 
Вполсюта--нодголодь. 

Впзло--нагіа, навсрл. 
Ві. подь- до речи, до шмиги, 

до шгети. 
Впочихаль--спохвату. 
Впору-саме в час; вгадно, 

до міри, як треба, як слід. 
Впослідствін -- навпослі, п'з- 

кіш. 
Впотьмахь--поночі. 
Вправду--спразді. 
Впраопка -- пправа до; встаза, 

кнастава. 

Виравлять,гить-- вправляти. 
заправляти, неправлеяти, 

вити; вставляти, настав 

лягн,-вкті, о псвставляти, 
понЕстанляти, 

Вправо--упоаго, праворуч. 
Впрах"- - до остлику, до нем 

до пня, до ноги. 
"Впредь" на; зж до. 
Вприсядку- -уприсі. 
Впробель - біляво. 
Впрогол- дь--надголодь, 
Дпрожелть--жовтяво. 
Впрозелель -- зсленабо, зеле 

ваєтс. 

Впрокь--надалі; до путтЯ, нг 
користь, на пслецток. 

Бгросикі ня ; 
Віпосон --спросонку. 
Ьгасхмель- влідпятку. 
Вгрочемь-гі! стеав тім, зре 

штою. 
Впрьгивать, -гнуть -- ускоку 

ваоти, ускочити, устрибува 

у- 
х 

аг! 

ти, бнутк 
Вгрьскиваї: їе- -впоерскання. 
Впрьско товіснуть - 

вперскувати. "снути. 

Егуягать, епрячь- запригати, - 
гти. 

Впрядать, ггрясть-- припр5 
даті, прясти. 

Впрань--пуосто; спрарді. 
Впускать,стить -- впускати, 

стити. 
Впускисй--пходовий. 
Ваускь--впуск, ехіл: бтРір 
Впутьват», тать -- укручува- 

тиутити, уплутувати, тати. 
Впутьваться, таться--уплуту- 

ватися, уплутатися, утаца- 

е 

умручуватися,-ти- -патися, 
тися. 

Впухь--до останку, до решти, 
до сщадку; пищно. є 

Зпятеро -у-п'ЯТере. 

Брагь--супротьивийк, ворог. 
Вражхжа--супер,срежнеча, не-! 

приязнь. Борсгування. 

Зрамдебность- ворожість, не- 
гриязність. 

Зразидедньй--ворожий, непри- 
єзним. 

грам дзвать--го огувати, 
атося, сСугротньстися. 

зоажсекій-зворожни. 
Вражескій. 

зразі го, ь-чвростіч, різно, 
зразпробе--нарізно, 
размітт 

Вразюеть -уроскид. 

Оразськкую -- уростич, уро 
стіч, урозсип. 

традумителоность -- зрозумі 
лість, Ясність)навчальність 

Вразумительньй -- зрозумілий, 
ясний; напоумливий, нав- 
чальний. 

Гразумгоніе -- напоумляння, 
носзанця, настава на ро- 
вум. 

ро ,алять,-мИтЬ--Напоумля- 
ти,умить; настагляти,-вити 

: навчати, чити, 

цо- 

Враки--брехні; банелюки. 
Враль--скоробреха, брешко, 

забреха, брехун. 
Вральмань--см. Враль. 
Врастл -вненацька, неспо- 

гівано, 
со.  -,  Брасти--вростати, 

врости. 
Врастяжку--вздовж, у всю, 

ловж. 

Врать--брехати, брехніб то- 
чити. зе 

Врачебньй--лікарський; ліку- 
бальний, корувальний. 

Врачезаніе- лікування, - кору- 
вання. 

Врачевать--лікувати, корува 
ти. 

Брачь-- гікарь. 
зращательно--обертом, обер- 

тям, 
Вращательньй --, обертовний, 

кружальозий. 



4 ; , Вращать--Всемогущій. 

Вращать--повертати, обарта- 
ти, крутити, кружаляти. 

,Вращаться--обертатися;  по- 
вертатися; кружаля ходи- 
ти; кружати коло; обходи- 
ти навколо. 

Вращеніе--обертання, кружа- 
ління, обхід, кружання. 

Вредитель,-ница-шкідник,-ця, 
ушкодник, -ця. ; 

Вредить--шкодити, шкодува- 
ти; здоревью-вадити. 

Вредкость--шкодливість, шкі- 
дливість, вадкість, вадли- 
вість. 

Вредньй -- шкодливий, шкід- 
ний, шкідливий, вадкий, 
вапливий. З 

Вредоносность-см. Вредность. 
Вредь--шкеда, вада, позна. 
Временно--до часу, на час,до- 

часно, тимчасово, поки що. 
Временность- -дочасність,тим- 

часовість, часовість, 
Временньй--тимчасовий, ча- 

совий, дочасний. 
Временщикь--улюбленець,ми- 

лованець.: 
Время--час; година; доба. 
Времясчисленіе- -часолічба. 
Времяпрепровожденіе -- часу- 

вання, часоточення. 
Вретище--дрантя. 
Вровень--упоровень,  врівні, 

врівень; сь краями-ущерть. 
Врожленность-родимість, при- 

рожденність, природність. 
Врожденньй -- родимий, при- 

родний, прирожденний. 
Врозницу--нарізно. 
Врознь -порізці, різно, порізно. 
Врозь--см. Врознь. 
Врунь,нья- брехун, хуха. 
Вручать,чить--до рук пода- 

вати, подати, уручати,-чи- 
ти. 

Врученіе--уручення. 
вручитель,-нипа -- уручник,- 

ниця, віддавник, ниця. 
Врьвать, врьть--вкОПувати, 

закопувати, пати. 
Врьваться, ворваться- -удира- 
ттися, удертися, удратися. 

Врьзьвать, зать--утинати, у- 
тяти. 

Врізьваться,-заться -- утина- 
тися: уїдатися: закохатися, 
утьопатися; умулитися;оче- 
резполосиць-перещеплюва- 
ти, пити, 

Врядь, врядь-ли--навряд,лед- 
ве, навдак, навдаку. 

Всадникь--нерховень, іздець. 
Всаживать, дить- - стремляти, 

встромити, вгородити. 
Всасьваніе -- втягання, вби- 

рання, всисання, всмокту- 
вання, 

Всасьвательньй -- беркий, 
вберкий, втягальний. 

Всасьвать, всосать-- вбирати, 
2. убрати,втягати,-гти, усмок- 

тувати,-ктати. 
Всаєьваться, всосаться -- ус- 

моктуватися,татися, уся- 
кати, усякнути. 

Все--усе. 
Всвавгуствйшій-- найясніший. 
Всеблагій--найдобріший. 
Рсевидящій--всенидющий."- 
Всевластньй--всевладний, 
Всевозможньй всілякий, прев- 

сякий. я 
Всевьшній--найвищий. 
Всевідець--всезнавець, 

віда. 
Всевідущій-всезкаючий, всез- 

навчий; усевіда, 
Всевібдініе--всезнакня. 
Всегда--усігди, завсігди, зав- 

жде, усе, раз-у-раз, по всяк 
час, по вік, вік-віком. 

Всегдашній -- завсідній, 
всякчасний, постійний. 

Вседержитель--вседержець, 
Вседневньй--щоденний; ціло- 

денний. 
Всезнайка--знаюк, усевіда, 
Всеисціьляющій --всецілющий. 
Всеконезної -"авжеж, 'атож, 
певнаріч, звичайно. запевнс. 

Вселенная--всесвіт, цілосвіт. 
Вселекскій--всесвітній, ціло- 

світній. 
Вселять, лить--оселяти,- лити, 

осаджати, дити; натихати,- 
тхнути. 

Вселяться, -литься-оселятися,- 
литися, осідатися, осістися 

ВсемилостивЬйшій -- найлас- 
кавіший. 

Всеминутно--що-хвилини 
Всемірньй--усесвітній,  ціло- 

світній. 
Всемогущество --всесила, все- 

мога, усевладництво, все- 

можність, сепотужність. 
Всемогущій--усевладній, все- 

можний, всепотужний, все- 
сильний. б 

усе- 

"по- 



Всемібрно--Всмяткну, 

Всем'рно--'яко мога, усЯким 
робом, усяково, усяким 
способом. є 

Всемірньй -- уселякий, 
всякий. 

ІВсенародно--прилюдно, 
вселюдно. 

Всенародньй--загальний, по- 
спільний; уселюдний, при- 
людний, привселюдний. 

Всенепорочньй--найчистіший. 
Всенижайшій - найнижчий. 
Всенощная--всеношне. 
Всенощньй--цілонічний. 
Всвобщій--загальний, 
Всеобщность -- загальність; 

спільність. 
Всеобьемлющій - всеосяжний. 
Всеподданнвйшій - найпіддан- 

чий, найпокірніший. 
Всепокорньйше-найпокірніше. 
Всегресвіьтліьйшій -- найясні- 

ший. 
Всепрощеніе--всепробачення. 
Всесвітньй--загальний, сві- 

товий. 
Всесвятой- -найсвятіший. 
Всесильньй--всесильний, все- 

потужний, всеможний. 
Всеславньй--найславніший. 
Всессожженіе--всепалення. 
Всесокрушающій -- скрушний, 

росчерепливий. 
Всеусльшаніг. Вь вьграж.: во- 

всеусльшаніе -- прилюдно, 
голосно, щоб усі чули. 

Всехвальньй--славетний. 
Всецілебньй--всецілющий. 
Всеціло--цілком, зуповне. 
Всеядньй--усеідний. 
Вскакивать, - чить - підхоплю- 

ватися, підхопитися, схоп- 
люватися,-питися, скокува- 
ти, скочити. 

скапьтвать, вскопать--скопу- 
вати, роскопувати, переко- 
пувати. 

Вскарабкаться--стеребкатися, 
видряпатися, видертися, 

хвилізти, счаряпкатися. 
Вскариливать,-кормить- хову- 

вати, виховати, годувати, 
вигодувати, згодувати, 

Вскатьвать,тить--скочувати,- 
тити. 

Вскачь--ускоки, скочки, ско- 

пре- 

при- 

хом, навскоки, навзаводи. - 
Вскидьвать,-кинуть--підкида- 

ти, кинути. 
Вскидьваться--кидатися. 

1 йовдити, 

Векипіть-скипіти, 
Вокипятить--спарити, зукро- 

пити. 
Вскисанів--квасніння. 

| Вскисать--квасніти, кваснути- 
| киснути. 
Всклокоченньй -- скуйовдже- 

ний, роскуйовджений, по 
кошланий, роспатланий 
скудовчений, роскудовчений, 

Всклокошить -- перекошлати,, 
| покудлати, скудовчити, ску- 

покошлати, ро- 
спатлати, роскуйовдити,/ро- 
скудовчити. 

Всколебать -- см. Вскольхать. 
Всколупьвать,пнуть -- колу- 

пати,пнути. 
Вскольхать -- захитати, вако- 

лисати. 
Вскользь--злегенька, 

поверхевно. 
Вскормиться--упасатися. 
Вскормленникь,-ца -- годова- 

нець, годованка, хованець,- 
нка. 

Вскоробливать, бить--жолоби- 
ти, зжолоабити, пачити, спа. 
чити, скривляти,-вити. 

Вскорь -- ускорах, унезабарі, 
небавом, незабаром, невза- 
барі, небавком, небавці. 

Вскрикиваніе -- покрики, 
крикування.  : 

злегка, 

по- 

Вскрикивать,кнуть -- покри- 
кувати, кнути, взойкати,- 
кнути. 

Вскружить (голову кому)--ва- 
крутити, завертіти. 

Вскривать, вскрьють--відкри- 
вати,-крити; ростинати,-тя- 
ти, розітнути; (о картахь) 
світити, висвічувати, 

Вскритіе--відкриття, відтво- 
рення;  трупа-потрошіння, 
різання, требушіння; рЬки- 
скрес. 

Всласть--усмак, досмаку. 
Вслухь--уголос, голосно. 
Вслушиваться,маться - дос- 

лухатися, дослухатися. 
Вслідствіе--унаслідок, від, в, 

через. 
Всльдь--услід, навдогін, нав- 

вдогін, наввдогінці; у тро- 
пі; за. 

Всматриваться, всмотріться-- 
вдивлятися, придивлятися,- 

| витися. 
Всмятку--ріденько, 



а Всевивать--Встрепезуть. 

Всвямвать, всунуть--щтуря- 
ти, уштурити, всувати, 
сунутя, терабити, утере- в 

бити. 
Вспанвать, всбойть -- підпо- 

ювати,--пеіти. 
Вспалзьвать, всползать--п'я- 

стися,сп'яєтися; вилазити, 
злазити. 

Вспаривать,-рить-- нанарюваз 
ти,рити; лошадь-умилити 
кеня; спину-- відчухрати, 
відшмагати. 

Вспархивать, всперхнуть «злі- 
тати, злетіти, злинати, зви- 
ватися, звитися у гору; 
зриватися, зірватися. 

Репарьвать, вспороть--роспо- 
рювати,-роти. 

Вепахивать,-хать -- орати,? 30- 
рати, виорати, пдорати. 

Вспашка--Оранка. 
Всплакаться--заплакати гірко. 
Всплакнуть--запгакати трохи 
Всплескивать,-снуть -- сплес- 

кувати, снути, плюскати,- 
снути; руками - сплеснути 
руками; крьильями-залопо- 
тіти. 

Всплескь--сплески, плюск, 
Вспяошную--упідвал, посбіль, 

суцільно, без перерви. 
Вспльвать, вспльть--випли- 

вати,- плисти, виринати,- 
рнути. 

Всполаскивать,-лоснуть- випо- 
ліскувати, виполоскати. 

Всполошить -- переполошити, 
сполошити, сполахати, пе- 
реполохати. 

Вспоминать,-мнить -згадувати, 
пригадувати, спогадувати,- 
дати; нагадувати, пригаду- 
вати. 

Вспомогательнь: й -запоміжний, 
допоміжний, помічний. 

Вспоможеніє- см. Вспомощест- 
-вованіс. 

В-помстшествованіє--запомога, 

долсмога, поміч, підпомога, 

Вспотіьльй-умокрілий,упрілий, 
спітнілий, удушінілий. 

Вспотіьть-улушитися, удушні- 
ти, умокріти, спіткіти, у- 
пріти. 

Вспрьгивать,гнуть і зскаку- 

вата,зс :очити. 

Вспрьскивать,- чуть - шпува- 
ти, кропити, прискати, пор- 

єкатн, покропити, поприс- 
кати. З 

суть- поношитн, 
спанетпти; колошкати, по- 
копенкати, полошкати, по- 

- погнасахати, » 
Вспужать,-хнуть-- пуати, на- 

пухати, опухати,-хти; опух- 
ти. 

Вснухлина--оцух. 
спухптій-епухний, 

Вспучить - улушити, "надути, 
. разкутя. 

Вспьлеть--сагалати, скипіти, 
сталохнути. 

Вспьсльоивость--сарайчатість, 
запальоність,  Запальчас 
тість, палкість. 

Всепьільчивий-сарапчатий, за- 
пальоний,  загальчастий; 
палктій, запалистий, попер 
хлигий. . 

Вспьхивакіе--фаркіт, сполох- 
кіт. . 

Всепьхигать,хнуть -- спахува- 
ти, спахнути, запалюзвати- 
ся, -лятися, фархати,-кнути, 
спалахкотіти, спалахнути; 
зашаритися. 

Вспьимча-сполох; вибух. 
ІЗспьнить--зпумувати. 
Встазать, 0швстат» -- підодди 

тися, підвестися, зводити- 
ся, звестися. 

Вставка-встаявка: -фактическа 7 
-спростацня: уставка, патко 

Вставлять, зставить--уробля 
ти, уробитн, устасляти,-ви- 
ти, управляти, вити. 

Вставной--устяалений, уроб- 
лений, управхений; робле 
ний, штучний. 

Вставочньшй--уставний. 
Встасину, встарь-- ва давніх 

часів, за давніх давен, в 
дагнину, в старовину. - 

Встаскивать, встащить-витя- 
гати, тти, вивслікати,-лок- 
ти, стирити.  " 

Встревожениьй--сполошений. 
авбушений, стурбований, пе- 
реполошечий, стрівожений. 

Встревожить,-ся - стурбувати, 
сполошити, стрієол'нти, по- 
трівожити, переполохати, 

«о персполошитн, псреполош- 

кати,-ся. 
Встрепенуть--стрігнути, стре- 

пенути, стріпотати, стріпо- 
тіти. земна 



Встрепенуться--Втолковать. 

х 
Встрепенуться - здрігнутися, 

здрігнути, стріпнутися, 32- 
тріпотіти. 

Встрепка--типегь, прочутсчя 
грочуханха,схубка, депоть. 

Встрепь:зать, пать-- чухрати, 
рос тухрати, куйоздити, ро 

зустріч, пегестріт, 
-стріть, спізкання, здибаннз; 
привитання. 

Встрьчать, встрбтить--устрі- 
ватч, устріти, судої.дти, 
судосити, стрівати, стріти, 
здибати, спіткати, натрапи- 
ти; подибати; витати, приви- 
тати. 

Встречаться, "титься--стріва- 
тися, стрітися, судощатися, 
судоситися, здибатися, зди- 
батися. 

Встрьчньй--устрічний, стріч- 
ний; о вВБтрь--супротивний 

Встряска -- о см. Встрепка; 
струс. 

Встряхиванів -- трусійня, по- 
трус. 

Встряхивать, встряхнуть-- під- 
трушувати, підтрусити, 
трусити, потрусити, струх- 
нути, стріпнути, потряхати, 
-пнути. 

Встрям ся, хчуться -стру- 
шувзатися, ситися; стріпну- 
тися, стенатися, стенутися. 

Вступать,пить -- уступагч, 
пити, увіходитк, Увійти; 
вступить вь бракь- спару- 
ватися. і 

Вступаться, питься -- утруча 
тися, устрявати; заступа- 
тися за, боронити. 

Вступительньій-- уступний. 

Вступлечіе--уступ, ухідчння, 
уходичи; встуг, персдк оса 

Всуе- даремно, нкагаремис. 
Всунуть- утперобити, уштури- 

ти, спикточити. 
Всучивать, чить --укручувати. 

-тити, спинточувати, -чити, 

утегліощувати,- щити, тере- 

бити, утеребити, тирити, 
утигити. 

Вехлигьванів -- хлипи, 
лання; пхикання. 

Всхлильвать- флінькати, фин- 

хли- 

кати, хлнпати, пхихати, 
пстинькати. 

Всходить--сходити, зіходити; 
підходити; виходити на. 

г 

Всходь -схід,. 
Всходь'-прорісь, проріст, па- 

гоння, гаговіння. я 
Всхопкить--покучугурити, по- 

ї горбувати. 
: Всьшать, всьтпать--насипати, 

-сигати. 
Всб-усі; вообще--огулом, гур- 

том, всі на голо;-вміЕсть- 

гуртом. 
Всюду--скрізь, по всіх усю- 

дах. усЮле. 
Всякій -кожний, кожей, кож- 

і дий, усякий; жадний, жод- 
ний, абихто. 

- Всячески--усяково. 
" Всяческій--уселякий. 
Всячина--мішанина, усячина. 

| Втайнь--потеЄмне, потаємці, 
пот: и, потай, потайком, 
потайло, потайці. 

Бталкиванів -- упихання, ут- 
ручання. 

Вталкивать, втолкауть--упи- 

І 

| хата, упхнути, утручати, 

| 
утрутити. 

Втаптьвать, втоптать -- втоп- 
тувати,тати. . 

Втаскизаніе--втягання. 
Втаскивать, щить -- втягати, 

-гти. 
Втачивать, втачать--пришту- 

козувати,-кузати. 
Зтащить--утарабанити. 
Втащиться--утиритися. 
Втекать,ювтечь -- впливати. 

вплинути, вливатися, вли 

тися. 

Втемашить--утокмачити;-ся-- 
згсісти в голові. 

(| Втирать, втереть -- матирати, 
натерти. 4 

Зтираться, втгреться--ушиля- 
тися, ушилитися, умуля- 

і стися, умулитися, пролазити, 
І пролізти, утискатися, утис- 

і нутися. 
| Зтискивать, втиснуть -- ути- 
| ряти, утирити, утрощати, 

утрощити, уто(в)хмачувати, 
зчити, утасувати, утасувати, 
убгати. 

Втискизаться, втиснуться -- 
утирятися, утиритися, ута- 
суватися, утасуватися, уб- 
гатися. 

Зтихомолку- нишком, мовчки, 
| краяки, крадЕкома, крадці, 
|- отишком. 
| Втолковать--вто(в)кмачити. 



« 

Втора--окселента. 
Вторгаться, гнуться -- удира- 

тися, удертися, удратися, 
впіратися, впертися. 

Вторженіс -- вдирання, впад 
втручання. Й 

Вторить--окселентувати: під- 
такувати; повторювати, по- 
вторяти. 

Вторично- удруге, повторне. 
Вторичньй--повторний. 
Вторникь--вівторок. 
Второй--яругий. 
Второклассньій -- другоклясо- 

вий; другорядний. 
Второпяхь -- пехапцем, спох- 

вату, похапки. і 
Второстепенньй другорядни й. 
Втридорога--занадто дорого. 
Втров -- троєм, потрійно, у 

троє, у три рази, употрійні. 
Втроемь--утрьох. 
Втройнф--употрійні. 
Втулка--чіп, шпунд; маточина; 

затичка. 
Втуні--даремко, марно, дурно. 
Втькать, воткнуть--утикати, 

уткнути, устромляти,-мити, 
тикати, утикати. 

Втькаться, воткнуться--устро- 
млятися,митися, утикати- 
ся, утккутися. 

Втюрить--утелющити, убурха- 
ти, набурити; втягти. 

Втюриться--утьопатися, уква- 
питися. 

Втягивать, втянуть-- усмоку- 
вати, усмокати, втягувати, - 
гти; вбирати в себе. 

Втягиваться, втянуться, -утя- 
гатнся, утягтися, утягувати- 
ся, утягтися. 

Входить, войти -- увіходити, 
увійти; улазити, улізти; 
поступати,пити, ступати,- 
пити до; удаватися у що. 

Входной--вступний, входовий. 
Входь--вхід, входини; вступ; 

крижі. 
Входящій -- прибутний; -жур- 

наль--вписовий реєстр. 
Вхожій--що має вступ до... 
Вціпляться, -питься--ущемля- 

тися, ущемитися, упинати- 
ся, уп'ястися, упиватися, 
упитися, укліплятися, уклі- 
питися. 

Вчера-- а. ї 
Вчерашні 1--учорашній. 
В'ериб-« чорно. 

| агуєпз 

Втора--Вьюнок». 

| Вчерчивать, вчертить--врисо- 
вувати,-сувати. 

| Вчетверомь -- учетверзі, уш- 
тирьох, вчотирьох. 

| Вчинанієї-- зачинання, закла 
Ї дання. б 

Вчинать--зачинати, закладати. 
Вчислять,-лить -- залізувати,- 

чити. 
Вчитьваться,-таться -- учиту- 

ватися, -татися. 
| Вчужі--зачужа. 
| Вшестеромь--ушістьох, 
Вшивать, вшить -- вшивати, 

вшити. 
Вшивець -- чухрій, вошопруд, 

вошивець. 
| Вшивица -- вошивиця; раст. 

| Редіїкиїагі5--шолудивник. 
| Вшивной-вшиваний. 
| Вшивость--вошивість. 
Вшивьй--вошивий. 
Вщивіть--вошивіти. 
Вь, во, пред.--в, у, ув; до; за; 

а; на;о, під; при. 
Вь безпорядкь--хрящем, жуж- 

мем. 
Вь длину--уздовж, уподов. 
Вь самсмь діль--усправжки, 

успражки, справді, управді. 
Вь такть--улад. 
Вь толщину--утовш, утовшки. 
Вь третій разь-утрейтє, ут- 

ретє. 
Вь уровень--ущерть, урівень, 

уприщерть, упричерть. 
| Вь ширину - ушир, уширки, 

уширшки. 
| Вьбдаться, -Бсться--уідатися, 
| уїстися. 
Вьізаньй--уіздний. 
Вьбадь--приїза, уїзд. 
Вьїзвжать, вьвхать--уївдити, 

уїхати. 
Вьйзжій--уіздний. 
Вьюга -- завірюха, заметіль, 

шувір, метелиця, віхола, ві- 
хало, духа, хурделиця, хур- 
диста, хуріз, хурта, лурте- 
ча, хуртуна, хуря, хвижа, 
хвирса, хвірза, химща, 
шквиря, хиза, охиза, хур- 
товина, хура, фФуфалиця, 
фуфелиця, фуфеля, фуфер- 
ня, фуфловиця, фуфулиця, 
фукавиця. х 

Вьюкь--торкила, ладун, уюк. 
Вьюнокь, раст. Сопуєїушій5 

із є- привертиця, по 
війка, 



Вьюнь, (воол.)-в'юн, юн, еюн; 
. сувій, скрутень, скрутінь. 

Вьюрокь, пт. ТгіпдіНа  ппогії- 
їгіпрїйа--юрок; Т. соєїеБ5-- 
буківка;трубка для намать!- 
ванья нитокь--юрок, мото- 

вило. 
Вьючить -- уючити, теркилу- 

вати, вантажити, ладувати. 
Вьючньй-уюковий, теркило- 

вий,  ладуновий, ванта- 
жовий. 

Вьюшка-- мотовило, цівка; ка- 
глянка (для заярьв. печной 
трубь1). 

Вьющійся, бот. -- виткий; -по 
тьчині--тичковий, тичний; 
о волосахь--кучерявий;-сте- 
бель--пліть. 

Вьявь, вьявіь -- уявки, увоче- 
видьки, очевидьки- - 

Вь--ви. 
Вьбалтьвать, "болтать -- вих- 

люпувати, вихлюпати, ро- 
схлюпувати, -пати; вибрі- 
хувати, розбріхувати, -бре- 
хати, баяти, вибг яти. 

Вьбивать, -бить -- вибивати, 
вибити; викидати, -кинути: 
толочити, витолочити, ви- 
товкти; вигачяти, "гнати. 

Вьбиваться, -биться- вибива- 
тися, вибитися; позбувати- 
ся, "збутися. . 

Вьбираніє--вибірання. 5 
Вьбирать, вьбрать -- обірати, 

обрати, оббірати, обібрати, 
добірати, -брати, збірати, 
визбірати. 

Виьбнраться, вг'браться--вибі- 
ратися, вибратися; виходи- 
ти; виноситися. 

Вьбонка--вибій, баюра; боль 
шая--бугроба. 

Вьбойка--вибійка, мальован- 
ка, вибиванка, тяжина. 

Вьбойньй--вибійчаний. 
Вьбойчатьй--см. Вьбойньй. 
Вьбойщикь--вибійник, набій- 

кик. 
Вьборка--визбірка, витяг. 
Виборщикь--виборець. 
Вьборь-вибір; обрання; уподо- 

ба. 
Вьборь--вибори. 
Вьбранить--вибанітувати, ви- 

лаяти, налаяти, 
ти, вибештувати. 

Вьбрасьванів--викидання: 

вибешта- 

Вьюкь--Вьівикі. - 

Вьбрасьвать, -бросить --вики- 
дати, викинути; -почки -- 
бростатися. 

Вьбриться (изь грязви) --.ви- 
бейкатися. 

Вьбривать, "брить -- голити 
виголити. 

Вьбраться -- ноголитися, ви- 
голитися. і 

Вьбродить- виходити, виблу- 
кати, квйлазити; виграти, 
вишумувати; виловити го- 
локом р 

Вьбросать--повикидати 
Вьброски--покидь, покидька, 

сміття. 
Вьбурагливать, -вить -- вис- 

зерллквати, лити. 
Вьбучить--визолити, вилужи- 

ти. 
Вьбьвать, -бьть -- виходити, 

вибти; виступати, -пити: 
вьбьть своє время --відбу 
ти свій час, 

Вьбігать, вьібБжать -- вибіга 
ти, вибігти; випереджува 
тн, -дити. 

Вьіб8гать -вибігати, виганяти, 
вигасати. 

гьббливать, -лить--вибілювг- 
ти, вибілити. 

Вибілка-вибілювання, біління 
ВьбіЬситься--перекаактися. 
Вьваливать,-лить-вивертатьи,- 

рнути, перекидати,-кинути, 
вивалювати,-лити. 

Вьивалокь (яйцо-болтунь) -- 
запороток, розбовток. 

Вьвалять--вРивалькувати; ви 
валяти, повивалювати, у- 
качати, повкачувати. 

Вимрарнзать,-рить -- виварю 
ватн,-рити. 

Вмварка--вивар. 
Вмведриться--роз годинитися 
Вьвертка-викрут, визворотка. 

Вьвертьвать,-рнуть -- викру 
чувати, тити; ся-- викручу 
затися,-титися, вив'язуква- 
тися, -татися, вибріхува- 
тися, брехатися зв чого. 

Вьверчивать,-ртіть --висвер- 
длювати,-лити. 

Вьпинчивать, -винтить -- ви- 
жручзувати, тити, вишрубо- 
вувати,-бувати. 

Вьівнхну ь--звихнути, викру- 
тити. 

Вьвить--ввих. 
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Ж 

Вьводить,-песть -- вивогити,- 
вести, вкпроваджутати, - 
дити; внбасляти,-вити, де- 
гресувати: скінчити. ви- 
кінчит гисчогувати,-сву- 
вати; "ралигать нитку-о 
госукупсть. 

«Вьводиться, го 
бавлятися, г 

естись, -- ви- 
беритися. 

«Бьволь -- ви: ьибава; ви- 
- сногок. ; 

Вьвоанть,-везти -- вивозити,- 
везти. и 

Вьвозкой--вирозОгий. 
Вивозь--внвіз. 
Вьролакивать, -лочить-- вивс- 

ліка -покти, витягати, - 
гти, видобугити,-бути. 

Вьіворстить,-нуть (найзнанку)- 
-псвивертати, ницювати, 
лицювати. : 

Внгссть--вирерт, виворіт. 
Еневзоки--попс?а. 
Зьквібливаніє -- розвіди, вр- 

пити. 
Езвідьвать дать --вивідувг- 

ти, гати, випйтувати, рос- 
гитувати,-тати, допнтува- 
тися. 

Регвврять,-рить -- вибіряти,- 
рити. 

ВьвФска -- вивішення; напис, 
шильда, таблиця; вага. 

Еьввтривать -рить -вивітрю- 
вати, перевітрютати, пови- 
вітрювати,ргти. 

Бидішисіть, -вбсить -- виві- 
шузати, гісити; виважува- 
ти, ввая: вати, повивдху- 
"вати. 

Вьгарскь (свічки) -- недога- 
рек; (водки) негогар; (же- 
леза)  жужегої я: (сала) 
шкварки, вишуворки. 

Вьгибанів--вигинання. 
Євгибать,-гпуть тнути, ви- 

гинати, загину, - гнути, 
повигинетИ, озагинати; 
ихиуляти. - 

в ься--вигинатися, вн: 
уулятиса, | говигинатися, 
псвихипяткся. В 

Вьтибистьй -- тнучий, гнуч- 
кий. ; 

Вькибной- каблукуватий. 
Вьгибь--коліно, з2кріт. 
Вьглех иваніг--рієнЄєння; ре- 

пасувадкня:; г'ссуварня. 
Виьглажнвать,-дить --рівнати, 

виріввати; прасувати, ви- 

І 

Виводить--Вьгребать, 2 є 

прасувати, репасувати, ви- 
репасувати. 

Вьглодки-знедогризки: "є 
Вьглядьвать, -нуть -- вигля- 

дати,тлянути; о віизирати, 
визирнутн; зирнути,  по- 
кукнути; виглядати, видні- 
тися; виглядати, підгля- 
дати. 

Вьглядіть-евиривитися, рі 3- 
дивитися на; видаватися, 
мати вчглял. 

Вьгнивать, -гиунть -- трухти, 
стТбужти, труххлвіти, стру- 
хлявіти, порохк'ти, порох 
-ніти. вигнивати, гнити. 

Вьтнутость--угнутість, угин. 
Виьговариваті вимовляти; 

картатн, штапувати, сва- 
рити. внмозллти кому що; 
ст'ого--гарпісвати: засте- 
регати, зававру вати собі що 

Вьговорить "(лобиться ч. к. 
разгочоромк)- вибалакати. 

Вьговорь--вимова;нагана;зас- 
тереження, засторога собі 
чого. 5 

Енгода-вмитак, пожиток,зиск, 
ксристь. 

Вьгодность--аисковність, ко- 
- ристність. 
Вьгодньй,о---зисковний, 

ристний, тюжитвий, о. 
Вьгонка--перегін, дістиляцня 
Вьгонь--пастівчуик, пасовиг 

пасовнсько, пастізень: пе- 
регін. 

Вьгочять,-гчать--турити, ви- 
турити, виганяти. вигози- 
ти, глати, витурляти, гочи- 
ти: гнати, пероганяти. 

ко- 

Вигоражизать,-розить --відро- | 
розжувати, об оролжувати- 
дити, повідгороджувати, по- 
обгороджувата; - кого-уно- 
виннювати, нити. 

Вьгоосать-ріть-внпалюватнся, 
литися, вигоріти; линяти, 
полиняти, вицвітати, -цвіс- 
ти; йти. 

Вьтрабагдатеся--видряпатися, 
вигарбетися. 

Бьгравироветь--гиритувати. 

Рьтранонньй-рубчастий, гран- 
частиї, вип/ліховений., , 

Вьгранить-вишліхувати, 
Виьгребать,-гресть -вигрібати,- 

гребтисРигортати,-раиути,ви 
-тромаджувати,-дитя. 



Витребка-вигрібання,  вигор- 
тіпня, вигрокадження; ви- 
грібки, вишарідки. 

Вигруагка--виладуваєня, роз- 
вамтамення. г 

В. грузчикь--носгх, виладов- 
ник. 

Видавать, дать- билагати, увіп- 
давати. дати. тповидагати, 
повідпаватч. 

Вьфаваться, даться -- вилава- 
тися, виставати, висувати- 
ся, визикатиеяг вкозазати 
ся; траплятися, вигалати. 

Вьдавливать, вить -2їзаБЛЮ- 
всти,-вити. вигкітоти, гк!с- 
ти, чочесити, витискатн,- 

айути. 
Видалбливать,голбить-вилов- 

бугати, Сати;заучивальстоз- 
кти, вімо в 

Вимдача--визавагня; 
вмлання. 

Вмдеющійся видатний; добір- 
ний; чільн 

Видангать, 
ссунутя, 

виплата; 

мнуть-ваи увати, 
потисупоти. 

Ввдвигаться--вису -атися, по- 
вису: і 7 тися, ваїлгатися, по- 

витягатися; визначатися, 
повизчачатися. 

Еь'двих ній висувний: -ащикь- 
--шуклядта. 

Вьідергизогіє (оглісь мот. п.) 
сі.убанка; біс ування. 

Вьидергигать,рнуть- висмику- 
вати,-кнутк. 

Вьщепогисеть,ожеть- витриму- 
тат нарко устестн, витри- 
вати; наказавіг "відтерпіти 
кару;)-2кзамень-скласти Іс- 
пит. 

Вьідер: хка-витримаєзня; поа- 

стрим ь. стриманість, 
трилавістз; витяг; фотогр.- 

. єхспозиция. 
Вимдиратв,удрать -- видирати,- 

дерти. 
Вьдольникь, гаст. Ііпогіа уці- 

багіз-дзвоники, вадціє льон. 
Вьдохльй- ріітхлий. 
Вьщохнуться- -гитікутися, по- 

Биднхатися., 
Вьщдра, аосл---видпиха, лютга. 

Вилрать--сллугаити,  бідшма- 
тати, відзухгати. 

Евдрессировсть -- ЕЙМУУ'тїру 
звати, 'сдмусірувати. 

Видрьхнуться - виспатися 
всмак. 

Вьгребка--В влжитанів. 781 

В дубить--ннгарбарювати. 
Балу анів -видезухання; види. 

бал. 
шать, дуть -- видмухати,- 

їнутн. посудмухдти; види- 
нзтч, попедаматя. 

гадий, 
Тайга, 

ВБьщзумчнозій -вигадливий,чму 
товит:я. 

зелумщикь, ца-вигадчик,-ця;. 
чмут, змутник,уця, чмуто- 
вни,-ка. 

Тдумиваніо - вьгадування. 
Во дуаааать, Мазь--ритадува- 

ти,внгадати, понигазувати, 
мудругати, умудрувати. 

Тулуплить--вилуплавити, 
Бюеомхає о - заапия, бидик; 

Фиперуаєбяня. 
Вьщьхат». рану виткнути, 

я -вивітрити- 
єрять за 

рсахатися. 
зилу- 

спла: хпи. ек- 
седрецня. 

а--виріб, ребливо, пре- 
параяцпя, внарага. , 

Виліль-звиділ. 
Расдбльтатьо-лать- гиробляти, 

проперусатн, фабри- 
зпрошеєс-вит- 

си-чУнити, 
прави випраа. яти. 

Бьдьлять,-лить--виділдти, ли- 
ти,розидія чатинчи- 
ти, пови з, зати; в'дрізняти,- 
нити. погігрізчлти. 

Бземка -- В ї 
проріз; 
чачок, хслобок; трусаніна, 
ревизия. - 

ВЗижатигать,рить- смажити; 
висмакити;  випалювати,- 

тити. 
Вьживать.- 

я, 

сна. 

викоп, 

сить »-» биживати, 
зайти; |  вибу- 
виливати гпоБИ- 

уогваті, пові- 
хи,рити, киругаву- 

у 5 У атиутува- 
ся, "початися, 
пссобутиєс». 
п: агленина; 

пройидіє висвії.  - 

Зержиганіє - гипапєвкя, випал; 
випікання, 
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Вьжигать, жечь-випалювати,- 
ти, повипалювати; випі- 

кати,-пекти, повипікати. 
Вьжиданів-чекання, сподіван- 

ня. 
Вижидательньй--тривавчий. 
Вьжидать--чекати, вичекати, 

тривати, сподіватися, чату- 
вати. 

Вьжиливать,-лить--вициганю- 
вати, вициганити, викручу- 
вати, викрутити, видурю- 
вати, видурити. 

Вьжиманів--чавління, вичав- 
лення, видушування, виг- 
нічування, викручування, 
віджимання. 

Вьжимать, ввіжать-вибивати, 
вибити (олію), чавити, ви- 
чавлювати, вичавити, виг- 
нічувати, вигнітити, виду- 
шувати, видушити, віджи- 
мати, викручувати,-тити. 

Вьжимки--вичавки, вигніток; 
ивь маку, (свекль-жмаки; 
жмихи; льна, конопли-ма- 
куха. 

Вьздоравливаніе--видужуван- 
ня, одужування. 

Вьздоравливать,- здоровіть- 
видужувати, | одужувати, 
піддужувати, жати, вичу- 
нювати, переболіти, очень- 
пувати,-пати, освінути, ок- 
ріяти. 

Вьздоровленіе--одужання. 
Вьзовь--виклик. 
Вьволачивать,-лотить-- виз ло 

щати, виалочувати, повиз 
лочувати,-тити. 

Вьзольникь, раст. Реірбіпійпі 
сопеоїда-сокирхи,косарики, 

Вьзрівать,-аріть- достигати,- 
гти, доспівати, -спіти. 

Вьзубрить--вищербити; вито: 
рочити, видовбти (на пам 
ять). 

Вьзьвать,-авать-- викликати, 
викликати; загрошувати,- 
хати; заповзивати, запізва 
ти (до суду); призводити, 
спонукати до; споводувати. 

Вьзивающій (тонь) -зачіпниї. 

Вьигрьванье--виграння; зис 
кання (на чому). 

Вмигрьвать,-играть -- вигра- 
вати,грати; вь чемь-зис 
кати, вискати. 

Викингрьщшньй--вигровий; ВИ: 

Вьжигать--Вькладка. 

гравнистий, 
зисковний. 

Внигрьшть--вигра; зиск. 
Вимискиваніе--вишукування. 
Виискивать,-искать-- вишуку- 

вигравитий, 

вати, кати, винаходити,- 
найти; нишпорити, виниш- 
порити. 

Вькавьвать, -зать-показувати, 

-вати, виявляти, виявити, 
виставляти, виставити; ни. 

тикати,-кнути. 

- Вьикаливать,-лить--гартувати, 
вигартувати. 

Вькалка--вигарт, гартування. 
Вькальвать,-колоть--виколю- 

вати, лоти,  виштрикати,-- 
кнути. 

Викапьвать,-копать-- викопу- 
вати, відкопувати,-пати, по- 
викопувати, повідкопувати, 
вигрібати,-гребти, повигрі- 
бати: 

Вькарабкиваться, -каться--ви- 
диратися,-,дертися, пови- 
диратися; вигарбатися. 

Вькармливанів--хов, годуван- 
ня, годівля. 

"Викармливать,-кормить -- го- 
дувати, вигодувати, відго- 
довувати,-дувати, пригодо- 
вувати,-дувати, ховати, ви- 
ховати. 

Вькатьванів -- викочування, 
виточення. 

Викатьвать,-тать-викочувати, 
-тити, повикочувати, вито- 
чувати, чити, повиточува 
ти; валькувати, вивальку- 
звати, качати, викачати; 
маглювати, вимаглювати. 

Викачивать, -качать -- помпу- 
вати, виломпувати,  вис- 
моктувати, висмоктати, 
смокати, висмокати. 

Викашивать,-кесить -- вико- 
шувати, косити. 

Вькидьвать,-кинуть --викида- 
ти,-кинути. 

Викидьшь--уровище,збігленя! 
очень ранній-вибрудок. 

Википать,-піть-википати, -пі- 
ти, повикипати. 

Вьикладка-викладання, викла- 
дування; арив.-обліч, обра- 
хунок; лямівка, облямівка, 
обвідка; покриття, обмуру- 
вання. 



Вмеланинать- Вьіливать 

- 

Вьшладьвать, нласть, "нежить 
--внкладати, класти повик- 
чадати, випаковунатн,-ку- 
вата; обмуровуватя,-рува- 
ти; облямовувати,-мувати, 
підшивати,шити, підбива- 
ти, бити; рахувати, обраху- 
вати, облічувати,-чити. 

Виниревьшмать,- клевать,. клю- 
нуть -- видзьобувати,-бати, 
вицльовувати,. клювати, - 
клюнути. 

Вьклеивать,-клеить - виклею- 
вати, обклеювати,-іти. | 

Вьклепьвать,-пать-- ферніту- 
« вати, зфернітувати, нюту- 
вати, знютувати. 5 

Виклинивать-нить--виклинць- 
овувати, клинцювати. 

Вьключатель, злектр.-ви- 
7  микач. 
Бьключать,-чить -виключати,- 

чити, вилучати,чити; ви: 
- микати,мкнути; викреєсля- 
ти, лити; виймати, вийня- 
ти. 

Вьключеніе- вилука, вилучен 
ня; вимикання; викреслення. 

Виклянчивать,-чить--канючи- 
ти, виканючити. 

Вьковать--уклепати, викува 
ти, сфоржувати. М 

Вьиковка--виков. 
Вьковьривать-рять -- виколу- 

лувати,пати, повикелупу- 
вати; видовбувати, - бати, 
повидовбувати, викорпува- 
ти, викорпати. 

Вькорка--копирстка; 
протичка. 

Вьколачиваніе-вибивання;-пь- 
ли-трінанина, тріпання. 

Виколачивать,-тить --вибива- 
ти, вкбити, тріпати, витрі 
пати. 

Вькормь-хов, ховання, годів- 
ля, годування. 

Вькорчевьівать,вьікорчевать- - 
викичувати,  викичувати, 
(мелк. дерев.)--протеріблю- 
вати, протеребити. 

Викорчевка--кичування. 
Викрадьвать,-красть --викра- 

дати, красти, повикрадати; 

-. -ся--викрадатися. 
Вькраийвать,-кронть -- викра- 

вати, викроювати, - кроіти, 
повикроювати. 

Вькрашивать,-сить- фарбува- 
- ти, вифарбувати, 

метал.- 

| 

5 

Вьшресть--перехраєт, визрест 
Вьнереживать, -єт; --пе- 

рехкрещували, перехрести- 
 Тиєся, вихрещуватни;-хрес- 
тити, ся. 

Викриипвать,-кнуть-- вигуку- 
вати, кнути, викрикувати,- 
кнути. 

Викрикь--погук, вигук, 
Вькройка--скройка. 
Вькругливать,-лить- -завкруг- 

ляти,"лити. 
Вьшружни, архит.--лиштви. 
Вьткручивать,-тить - -викручу- 

вати;тити, повикручувати. 
Вькрьвать,-крьть-покривати, 

окривати,-крити. 
Вькупать, пить-окупати, оку- 

пити, відкупати, викупати,- 
питн, відміняти,-нити; рос- 
купати,-пити. 

Викупать-скупати. 
Вькупвой --окупний, відкуп- 

ний. 
Вькупщикь-окупник, відкуп- 

ник, відкупач. 
Викутпьсокуп, відкуп, відмін, 
відкупне. - 

Вькуривать, -рить - смалити, 
висмалити (папиросу);-к. н. 
откуда-викурювати, - рити;- 
водку- гнати, переганяти; 
гнати. 

Вькушать-скуштувати, випи- 
ти. 

Вилавливать, -ловить--вилов- 
ляти,-вити. 

Вилазить-вилізати. 
Вилазка--герець, герць. 
Виламьвать,-ломить --вилом- . 

лювати, виломити, скіпати, 
вискіпати. 

Вьмлащивать,-лощить -- глян- 
цювати, виглянцювати, пс- 
глянцювати. і 

Зьніеживять, жать -- вилежу- 
вати, перележувати,-жати:- 
ся--відлежуватися; злежу- 
ватися; улежуватися. 

Вьлетать, тЕть-вилинати, -ну- 
ти, вилітати, летіти, пови- 
літати. 

Вилеть--виліт; на вьілеть--на 
скрізь, 

ІЗьлечить-улічити, вилікувати. 
Вьливаніс-вилив, виливання. 

Виливать, лить -- виливати,- 
лити, вилляти, повиливати: 
висиряти, повисипати, 



лить ся--Вимучивать, 

Вьлиться (о жидкости) вибіг- | Виматьвать, мотать -- мстати 
її 
й 

ти. 
Вилитьй--достотний, викапа- 

» СЖХОЖкЕЙ З КИМ, чим, 

дібянії до кого, чого. 
гзать,Ззать- виг чз/ва- 

пов: 

Р --РиплУчети: об 

Вилокать -вибскати, 
тати, вилигати, 
тети. 

Вьлощенньй-виглянцьований. 
Вьлужизать,-діте-- оцинову- 

вати, оцину: сти. 
Вимлупить--вил;пити. 
Енлупиться - вилупитися, ви- 

кліопутися. 
Бьлущивот ,-щить--вилугати, 

В визег'їзватя, 

Вилізат»,-лізть- вил'зати,ви- 
лазитя,глізти, побелозити, 
павихозати. 

Вьглфилять, в5Пі.Тьойімйглю- 
вати, всліпати, статурува 

- ти, зстатурузати. 
Еьнліпокь -- статуроць, ста- 

турга. 
Валічиваніе-- вялікусання, ви - 

гоінчя. 
Ббмлічнесть, счить-- вилікову- 

вати. корува- 
тк, ви ,ЕЧГОЮРагСи, 
вигсії п ою 

В амазьшато. зат--  йма 
-зати, пс'й ; 
масозувіт уєсти; 
щувати, мастити. 1 

Зимеливать,-колкть -вимог 
хати,-лкт в 
сити, Ссогати, 

Зьк'аль геть, молот 
гати. 

Вьмаерка--закрег. 
Зькмарь 

порекрес, 
-- бруригти, 

ми 
о 

ляти, РОГОТ туьг 

коеггяти.-лети, п. 

явози 

за знялозити. 

гі ії 
ї 

гі 

Зьмойина-- содомни, водори 

вмотати; первводити- 
-вести, гейчувати, " про, 
гакпу»нти, циндрити, про- 
цізндрити. 

Зьпеозвоать, мочить--вимочу- 
гети,чнти. 

Санзащивать -костйть--бургу- 
зати, вибурку  сти,моститя, 

остити, гомостити. 

ульки. 5 
Зьморзать,-знуть- вимерзати,- 

зти. з 
Вимметсльщикт, ча -- мотіль- 

ник, ця, помітуха. 
Зіїметать, месть--у мітати, У 

мести. | 
Рьгастка-обрублення; облічка. 
Зьметьвгть,-тать--рикидате,- 

нути;  осбрубгюзати,битк, 
оСлічувати, рахугати. 

Зьмещать, Меститі- мститис7, 
псмститисг; окошити сві. 
гетв на кому. 

Вихмнрать, в "кореть--виміра- 
ти, мерти; персжодитися, пе, 

- ревестися. у 
сьмогате: -кица--адирник, 

ця, здідця. зт 
Ремогательство-- дирництао, 

здистус: 

Звиогать- здирати, тидирати. 

коаслобита, коглобина,ков- 
баня, вилолоз, бара. - 

Бьіокеть,-кнамь хохти, змок- 

мокгий. 
«ть озимо 
н.сряєвити 

Пьмолвите-би'.опити, промо 
зр - 

Вимопот "п --могоча. і 
іСьмолстки -- гОслід, збоїни 

погога. 
Вимоль- кодлирсо, мливо, 
Рімора"їивате, позйть-єнм 

ромурати, зезорожувати,- 
зити. мч 

очноє нити -відумер- 
а. ' 

боль-мейва. 
пуслисать,-пі -заєлиню- 
ї: нкти, оотурсувати, 

ї 

ть-чить--зизучува- 
ти, мордусати, змор- 

вурсти; виму:лувати, сити: 
видирати,-дерти. Е 



Вьмчать--Вьшихивать, 

Вимчать--винести, виперти. 
Вьмивать)мьть -- вимногти, 

змивати, змити; гоати, ви- 
прати; банити, вибанитн/по- 
супу, утвагь теплой олой) 

Вимьлчи-- илки, милини. 

Вмизсель-- вигад,  єзгадка, 

лять, слить--вигадува- 
ти дати. б 

Вьмінчеглів -- менджування, 
мінджугачня, міньба, 

Вимінивать,-нять--менлжува- 
ти, мінджувівти, вименджу- 
вати. - 

Вьміьнь --вимін,зам'на,мільса 
Вьмірзть--виміряти- 
Вьиміиплвать шать-місити, у- 

місчтч, розмісити. 
Рьма--вим'я. 
Винашивать,-носить--вичошу- 

вати, шати: зчошувати,- си- 
ти (обь сдежа.) 

Вчннмать,-нуть -- вийлати, - 
йняти, брати, вуибирати,- 

«брати, ватхгати,-гти. 
Вносить, несть -- ви"Ссяти.- 

нести; зносяти, знести, ти 

мримугати,-мати, торпіто 
перетрявати; "дізтанати,- 
змати, жосвідчати, дч:. и. 

Вьносга-- Бимеє?сєгня, віінос; 
дописка, чотатка. 

Винослизссть--тризавість, ви- 
тризалість. 

Вькосливьй--тривяний, вит 
ривали?. 

Винось--линесання, велосияг. 
Вьнмуждеть,дкть-- примушу- 

татн, сити, неволити, зме- 
волита, принелолювети,-ли 
ти. 

Вюнужденів-єстмує, примує, 
принукая, сплуєтнчи. - 

Вькьрямів--гиринии. 
Вьшниьрять, -ньрнуть--вирина- 

ти, -ркутн, грнягти, знира- 
ти, зчигтутия, випурнати, 
випурнути, пуринати, пур- 
чути. . 

Винірял--нарзирияки. 
Вьмюхивать,-хать -- вчнюху- 

вати, -кати. » 
Винямчить--фиплехчати, вико- 

жати. 

Вьострить- -вигострити. 
Вмпадать, -пасть--випадати, - 

пасти; падати, визадихати; 

вогадати, припадати, ді- 
ставатися. - 

5 

Вьпасти (о сьнь на корию) - 
трозити. 

Зюпедег'єг--випад, випадання. 
Випалаьшозть--випосзати, виє 

гоазти. - 

Вьпалясать, -лить -- (сболт- 
нуть) ляпати, ляпнути; (изь 
пушни) гуркотувати, гур- 
котнути. 

Вьтуальвать, -голоть -подоти, 
випалоти; сапувати, -поса- 
пупяти. » 

Випагтивать, -рить--випарюга- 
ти, -ритя, попнияровати; 
гітпаровувати, -руняти. 

Бьшархивать, «лорхнуть -- ви- 
пурхати, авгуохнути. 

Вьпагсьвать, -г7ороть -- випо- 
рюозати,-роти, повипорюва- 
ти; потрош'їти, требушити; 
шмагатн, пооосмагтати, хльо- 
стати, вихльостати. 

"Випась--попас. - 
Вьвиєхивать, -хать--виборюва- 

ти,-рати, позморювати; ви- 
счгювати, -лити, виснажу- 

вати,зжнити,  повиснажува 
ти, зжития. 

Вьпасхать -- забпудити. заб- 
вугьчти, залоляти, похаля- 
ти, побржднити, обробити, 

Вепашь-утелосха. 
скіпокать, пачБ--випікати,-по- 

кти, повіигіхоти. 
Вьштиовла- піяж, піяка, питець. 
Вьтизать, -піить -вупизатк, - 

пити, повигевати; чаркува- 
тися, підписати, пити, уку- 
тати. 

Вьтивка--випивання; напійка, 
піхтижа. 

Випивзи--на підпитку, на під- 
питках, піз чаркою.. 

Ремпиєніій --підпилий. 

Зьпиливать, "лить -- випилю- 

вати, -ляти, повипилювати 
боптарать, реть- перти, ви- 

тісрти, випірати, -перти. 

Вьтиска--вилио0, витяг, нотат- 
ка. 

Вжписмвать, -сать--виписуває 

тн, -сати, повиписутати; ви- 
тягата,-гти, бовитягати: ви- 
лучати, -чяти, вко)осляти, 
«лити; (газету) перегпламу- . 
ватя, тити. 

Зьмпись--см. Бьписка. 

Реипихизать, хнуть--випихати, 
вилхнути, Ь 
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Вьплавка--гамар, гамаруван- 
ня. 

Евплавлять, -вить - гамгрува- 
ти, гамарити, згамарити. 

Вьплавокь -- крушець, гама- 
рець. 

Вьплекать--виплакати, 
плакувати. 

евилакаться - переплакати. 
Вьтлата--виглет, сплата; -вь 

разсрочку, частями --спла- 
та ратами. 

Вьплачикать, -тить - сплачу- 
вати, сплатити, виплачува- 

ти, -тити, говиплачувати. 
Вьплевьвать, плевать--випль- 
іовузати,плюнути,повипльо 
вувати. 

Вьплескивать, с.ать, снуть -- 
вихлюпувати, -пати, пнути, 
повихдюпувати. 

Виплеснуться--схлюпнутися. 
Вьплетать, -плесть --випліта- 

тя, Тиеєти, повнплітати. 
Вьпльвать, -пльть--виплива- 

ти, -вти, виплинути, пови- 
пливати, вибайкуватися. 

Вьпльювокь--наросля. 
Ваполаскивать, -лоскать--ви- 

поліскувати,-лоскати, пови- 
голіснувати. 

"Вьползина- линовище. 
Вьполировать--вилощити. 
Виполненіе- виконання; випо- 

внення; справування. 
Виполнять, нИТЬ-вИКОНувати,- 

нати; виповняти,-нити;спра- 
вувати, справити, відбува. 
ти, бути. 

Вьгоражнуивать,-нить - - випо- 
рожняти, нити. 

Вьпотрошить -- вибанднлити, 
вибандурити, вительбуши- 

пови- 

ти. 

Вьправка--коректа, поправа, 
направа; муштра, муштру- 
вання. - 

Вьправлять, -вить (корегува 
ти, зкорепувати, виправля 

ти, -веЕтиИ; зипростовувати: 

-стувати, вирізнувати, -на 
ти; справляти, -вити; муш- 
трувати, вимуштрувати. 

бьшпрашувать, "просить -- ви- 
прохувати, -хатн, богаради- 
ти, розбогарадити, цигани- 

ти, видиганити. 
Вьпробовать- скуштувати, по- 

кучгтувати; -всб способі «- 
ужити шсіх заходів, 

Вьтплавка--Вьіьтьвать. 

| Вьпроваживать, -водить --ви- 
правляти, випражити. 

Вьпрьгивать,гнуть--вистри 
| | бувати, -бнуті, повястри- 

бувати, вискокувати, -ско 
чити, повискокувати, спря 
тнути. 

Вьтрьснуть- -спрягнути. 
" Цьшпрьвать, -пріЬть - упрівати, 
| упріти; випрівати, парува- 
І ти, випарувати. - 
| Випріьльй -- упрілий; випрі- 
| лий. 
|| Вьпрягать, прячь--випрягати, 
1 -гти, повипрягати. 

Вьпрямка--випрягання. 
Вьпрямленіе -еипрост,внпро- 

стування, вирівнування. 
- Випрямлять, мить- випросту- 

вати, -стати, вирівнувати, - 
внати, спрямлювати, спря 
мити. 

Вьтугивать, -гнуть -- виполо- 
хувати, -хати. 5 

Вьпуклина--горбовина. 
| Вьшукловогнутьй -- горбува- 

то--ямкуватий, 
Вьпуклость--опуклість, горбу- 

1 ватість, цукатість, Опук. 
Вьпукльй--опуклий, горбува- 

тий, пукатин. 
Випускать,стить- випускати, 

-стити, повипускати; про- 
минати,-нвути;висувати,-су- 
нути, повисувати, вистав- 
ляти, повиставляти; вида" 
вати, -дати, повидавати. 

Вьпускной -випускальний. 
Вьпускь- випускання, випуск; 

видання; одбитка; випуст; 
вихід; вошнт; виступ; па- 
стівчик, 

Вьпутьвать, -тать - виплуту- 
вети, росплутувати, -тати, 
повиплутувати,поросплуту- 

бвати; -ся -- виплутуватися, 
повиплутуватися; виверта- 
тися, -рчутися; -ться изь 
чего--вив'язатися з чого. 

| Вьмпучивать, -чить--випинати, 
-п'ясти, видимати, -дути; 
-глаза -- вилупляти, витрі- 
щатя, вирячати очі. 

Вьшушка -- лямійка, облямка, 
облямівка. 

Вимпущеніє, грам.-викид, ви- 
кидання. 

Вьпютьювать, -тать- -довідува- 
тися, -вілатися, дізнавати- 
ся, цівнятися. 



ВьідьомВмсерабрить. 

Вмть, дт. Воїзигиз зісійагіс -- 

Бипеянвать, -ить--ченинати, 
-п'єсти, пенагикати; -глаза 
--витріщати сечі. 

Вьтячивать--вистгаляти, ви- 
сувати, випчнати. 

Вирабативать, Єотать--вироб- 
ляти, виробити; заробляти, 
-бити. 

Взуработка--виріб, внроблен- 
ня; ебраба, обреблення. 

Вьравнивать,-ровнять-- вирів- 
нувази, -БнЯти, повирівну- 

вати, рівнати,  зрівнати; 
плянтувати. 

Вкгражать, -зить -виразузати, 
звирааувати,  виспозляти, 
вислеючнти, вимовянти, ви- 

мовити; -родственніья чув- 
ства--своїтися. 

Внраменіє -вираз; вислів, ви- 
слеаои; назва. 

Вмразгитель -- виразник; ви- 
сповиик. 

Вмразительность--виразність; 
вислезність, вимовність; 
вмдатність. 

Вьгазительньй -- виразний, 
висловицй, вкмовний; ви- 
датний. 

Вимрастаніе--зріст, зростання, 
Вмрастать, -рости --зростати, | 

зрости, доходити, дійти літ, 
підбіньшати, підбільшатия, 
уростати, урости; виганя- 
тися, -гнатися. 

Вьщрисовьнать, -совать -- ви- 
мальєвувати, вималювати. 

Вьро очхь-переводень, вирід. 
Вирождаємость-вироденність, 

виродовність. 
Вмрождаться, диться -- пере- 

водитися, перевестися, ви- 

роджуватнся,-дитися. 
Вьтрожленіе -- вирія, вирод- 

ження, перевід:--національ- 
ное--винародоглення. 

Вмронить--упустити. 
Вьрубать, бить- вирубувати,- 

ати, повирубуватн, вити- 
нати,тяти, повитинати. 

Вьрубка -- вирубання, вируб; 
заруб, карб; -льса -- поруб 
лісу. 

Вирубь--заруб, зарубка, карб; 
зруб. 

Ввругать--вилаяти. 
Вьручить -- визволити, виря- 

тувати; задомогти; -торго- 

5. 

впей--уторгу вати, Буторжи- 
ться. 

Виручка--визвія, рятушек; за- 
вамога; відсіз; уторг, утор- 
жка. 

В»рмпанів--видирання; вико- 
шування. 

Вирьвать, вьгрвать--уривати, 
увірвати, урвати, видирати, 
видерти, повицирати. 

Вьривать,-рить--викопувати, 
«відкопувати,-пати, повако- 
пувати, повідкопувати. 

Ваірьгзаться--шарпатися, пру- 
чатися, випручуватися, ви- 
дирагися, борсатися; ви- 
хоплятися (вь разговорб); 
вибухати, пошибати (0 дьм- 
мі, огні). 

Вмрізкз- вирізування, вирі- 
вок, витинокі--вьмемка для 
воротямка--викот. 

Вирвзкой--вирізимі. 
Звмрізь--вирізок; викот. 
Вирезьвать,-зать -вирізувати, 

-зати, повирізувати, вити- 
натя,-тяти, позитинати; ви- 
кочувати, викотити; ряту- 
тати. 

Вмряжать,-дить--убирати, уб- 
рати. 

Вимсадка--писадка; пересаді 
Вксадокь--розсада, сажанка. 
Онсаживать, дить -- висаджу- 

вати, пересаджувати,-дити, 
повисаджувати, попересад- 
жуваїк. 

Висаливать,лить--лоїти, ви- 
лоїти; цімарувати, вишма- 
рувати; смальцювати, ви- 
смальцювати, янозити, за- 
ялозити. 

Висасьваніе--висмок, висмок- 
тування; висисання. 

Висаськватель -- висисач; на- 
сось--смок, смокач. 

Висасьветь,-сосать "висисати, 

виссати, повисисати; ви» 

смоктугвати, тати, повисмо- 

ктувати. 

Висватьвать,-тать -- сватати, 

висватати, посватати. 

Вьсвобождать,- дить -- визво- 
ляти, визволити. 

Васвобожкеніе--визвіл, виаво- 
лення. 

Вьселокь -- хутір, 
засіяля, 

Вгесеребрить--посрібнити. 

присілок, 
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Вмеоншивать, сидіть -- васнд- | 
жутатн,-д'ти. 

Виснянвать,нить -- синяти, 
поси»гити. - 

Виситьстя-в«: ншатигя. " 
Вискабпиганіс-вескрібання. І 

Вьскак: -ать,скочить -- вист- | 
рибузати,бнути, вьскоху- || 
вати, скочкти, повискоку- | 

і і 

вати; вгопос ет. я, Пи- 

тися, вириватею:я рватися. 

Вьскальсь коть--ксльонуть -- | 

висксвалін,-звути, ниСсли- 
зали, -зта, випорскати, - 
свути. 

Віьскользить, сдлать сколь- 
якнмь--логогвати. 

Вькжочка - пис'качха. 
Вискребать, хресть -- вискрі- 

бати-крібтя. 
Вьслуга "заслуга; вислуга 
Змслужи:ать-жить -- вислу- 

жувато миті,  вобугатч, |, 
бути; зсслужувати, жити; | 

мсяу»хитист 

ізозоиглухання, | 
ь,"дато--васлухо» 

лух ти, переслух і ви 

Вмсхіркивать, сморкать --ви- | 
сакати, сисєкати. ї 

Вьсматриганіє --виглядання, |Ї; 
виглядки, 0» і 

Вьсматрнасть, с. 1- 
глядати, в'тглєдіти; визи- |! 
саги, визири і 

Біискіжмвазь, - смьять (кого, !! 
что) -глузувсти, кепкувити 
в кхесго, з чого, осміюсвати, ї 
осміття. 1 

"Еисотювать, сунуть -зрсуссти, 1| 

висунути, Гозасув ви-, 
стромеисти. вистром ати, по- | 

- поз 

ти, зисо 
трюзати, висовопити (23 ма). 

черезь что пересаджувати, 
пересаізти. 

Виєнживать--Вметавлять. - 

Беасомій--високий, стрінкий; 
ечень-височенвий, височе- 
вний. 

Вьсоко--вйсоко; вь вьІШИН5Ь- 
певлсску. 

Вісоколобий - гисокочолий. 
Високомбріє--бута, форс, фу- 

дулія, пига, чгань, бутність, 
високолумстьо. 

Вьсохомбрим ій, о -фудульний, 
бутний, форсагий, хакний, 
пихатий, чБанохуватийл 
чвальабантий, чзайсиви 
пишнла, висзоходум:гий, о. 

ІВьсоконекь--фисоченький. 
Вьісогоногій (о лошади)--сага- 

нотні. 4 
В- сокогарность-загочистість; 

фулулькість, Ф'рсавість. 
Вюсохопарнмй -- 2-гонистий; 

фузхупьмий, торсавий. 
Вагсокслочтенньшм -- висекопо- 

важачий, вельмишановний. 
Вьсокопревоскодительство -- 

ясковельмо»гність. 
Висспогреосвященство -- пре- 

зелебність. і 
Вес опраподобіг--велебність 
Емо? вй--коштОВниї 
Вьхсокороді/ -в можність. 
Ьюгокорачньй--вельможний. 
зьтсохоросльй--рославий. 
Ізсооторжественнми- -урочи- 

ст 
Висоноумим 

роб 

велякорозумний 
вьісота--висодхість; височінь. 
ВБеготою, вь 

ки, ї 

вьішину--завви- 

зав 
цехлий. 

ій--найвищий; звер- 
У 

Вис очество--високість. 
Вьомотося--переспатися. 
ВБаспрашигать спросить--ви- 

питувати,-тати, повипиту- 
вати. 

БЕиспренній -- високий, 
«ме, ній; піднесений, 
гознбстьо-високість,над- 

кі.Ть: підчессність. 
ВБьіста: х2--нестива. М 
Бьстагляать,- вить виставляти, 

чо вляти, вита, бикла- 
ласти, повикладати; 

над- 

єняти, повий- 
. 7 яти, постача- 

мучити; я?ражати, зити;- 

ся--кистассзятися, випина- 
тися. вісуватися, попе, 

жатися, полергдитися. 



Внестанвать--Вьтаптьвать. . 

Вистаивать,- стоять -- стояти, 
вистояти; устфяти, витри- 
мати; ся--рилятатися,тму- 
тися, зивітрятися,ритися: 
линяти, ,вицвітати, цеіїсти; 

висихати,-сокти (о нов. по- 
стройк 5). 

Вистегив ать,-стегать -вистьо- 

бузати,  вистібати, пови- 
стьобувати: відстібати,-бну 
ти, Ббідпаинати, відіп'ясти; 
вишммхагати. 

Вьстилать, -стлать -- висте- 
ляти, стелятн, попистеляти; 
підшигати, -шитн,  підби- 
вати, "бити, попідшивати, 
попідбивдти. 

Вьстирьвать,рать-виперати, 
випрати. Х 

Виьстрагивать,-стротать -- ви- 
стругувати, -гати, позист- 
ругуватн. гембліовати, ви- 
гемблювати. 

Зьстрадсть--витерпіти, вибі- 
дувати, вимучитися, натер- 
пітися. 

Вьстранвать, -єтроить--бугу- 
вати, вибудувати, побу; у- 
вати, виставлятн,-вити, по- 
виставляти; шикувати,угти»- 
кукати. 

Вьстрситься (рядами) -- уши- 
, куватися. , 
Вьстгавивать, -строчить -стеб- 

, нувати, вистебнувати, шта- 
пуваТи, зштагувати. 

Знстричь--енголити. 
Рьстрьлить -- стрельнути, 

пальнути. Ь 
Зьстріль--стріл, постріл, ви- 

стріл, вмлая. 
Звстовлять -говистрелювати, 

розстрілати. 
Зьстудить--вихолелити. 
бьстукивать--вистукугати. 
Бьступать,-пить -виступати,- 

пити; вирушати, сгити: стир- 
"чати, стреміти, висува- 
тися, витикатися і 

Зиступлете--зиступ, вихід. 
Зьстуть (скаль) привал, прип- 
-скайка; (возл5 Почки) при- 
грубок; виступ. й 

Зиступь--хода, ступа, рух. 
Зьстивать, стьть-вистагети,- 

гти, холокути, вахолонути, 
презолонятк. 

РБсудють--випозивати. 
Зьисуслить -- висмоктати, зи- 

жлуктахи. 

і 
| 

з 

Вьсучивать,-чить--виснувати, 
внсяузвати. 

Вимсушиваніз -- сушня, суша- 
на. ушузання. 

Висушивать,-шите -- вчсушу- 
вати-шити, по вясуміузати. 

Єьсишка- см. Вьгсушисиніє. 
Вьючитьвать,-тат. -- вирахо- 

вулети, вирагуаоти, випі- 
чувати, вилічити; відвер- 
тати, рнути. 

зьсийій--ечщий. 
Зьсьлать,-сяг -- висилати. 

відсилати, г слати, ПОвИ- 

силати, псвідсилати; Б'І- 
прасляти, виправити, поги 

превлити. 
Зьсізлка--переслання, випра- 

ва; заслання, згіп. 
Вьсьтать, в'ясїлать -- виси- 

. пати, розсилтли, -сипати, 
погасигати: витрушуват пит 

сити, повитрушувати;-ся-- 
висипатися; о ткани--вист 
ряпуватися; о хл5бв на 

- корню--половіти; о зернь- 
плгісти. 

Виснпка--висип, 
спончя. 

Виськатче--вмохнення. 
вьіськать, сохнуть -висихати,- 

схнути,сохтя, повисихати. 
Вись--кисочіль. 
Льсізать,сять -- висівати,- 

сіяти. 
Єинсвкать,сбчь -- висікати,- 

сісти, вигубати, вируботи, 
витинати, -тяти; кресати, 

викресати, укресати (огонь); 
вирізувати, -зати, вибиза- 

ти, бити; шмагати, відшма- 
гкти. 

РВасакаться -- (9 волосакь)-- 
сіктися. 

Вмталкивать, -тоякнуть, -тол- 
 кать -- випехати, -пхнути, 
повипихати,2  штозвхувати,- 

висипання: 

хнути, повнітовхубати, 
випірати, -пести, витруча- 
ти, тити. 

Вьтаплавать, -топить--опалю: 

вати, г , огрівати, огрі- 
ти; гаюооузтти, згамарува- 
ти, вип'коарувати,-рити. 

Витаптьювать, -топтать--в' т0- 
птувати.-тати, повитопту- 
вати: нитовкутатву-ти, то- 
лочити, зитолочити, утого- 
чувати,-лочити, істопцюєа- 
ти, 
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Вьтаращивать,'"шить м. ВИТрі- 
щать-щития, тповитріщюти. 

Витаскивать, -тещить-- витя- 
гати, витягти, повитягята, 
виволікати,-локти, повиво- 
лікати. 

Вктекать,-течь- витікати, -тек- 
ти, повитікати; починатися, 
початися, випливати, вип- 
листи. 

Вьтерпіть-- стерпіти, дотер- 
піти, перетерпіти. 

Вьтечка--утеча. 
Вьтирать, тереть--витирати,- 

терти, повитирати. 
Витискивать, скать-- витиска- 

ти,-снути, вичавлювати, - 
вити. 

Вьтиснять,-снуть--друкувати, 
видрукувати,  відбивати,- 
бити. 

Вьтопка --шкварка, шкварок, 
вишкварка;опалення, огрів. 

Вьторговать--уторгувати. 
Вьтравлять,-вить-- випасати,- 

пасти, спасати, спасти; Ви- 
гризати,зти; виїдати, виі- 
сти; нищити, винищити, 

" знищити. 

Вьтребовать--викликати; ви- 
правити. 

Витрезвленіе--отверезіння. 
Вьтрезвлять,- вить- отвережа- 

ти,зити, охмеляти. 
Вьтрепливать, -трепьвать, - 

трепать-витріпувати, -пати, 
витіпувати,-пати. 

Витрясать, -сти --витрушува- 
ти, -сити. Х 

Вьтряхивать, -хать, -хнуть-- 
потряхати, -хнути, витру- 
шувати, "сити. 

Внтуривать, -рить--викидати, 
«кинути, вигихати, -пхати, 
вируговувати, -гувати. 

Вьть-скиглити; голосити. 

Витьс--скигління; голосіння. 
Вьютіснять, витьснить--виру- 

готувати, гувати, випірати, 
лерти, випихати, пхати; ви- 
бивати, вибити. 

Витягивать, вьитянуть--витя- 
гати, ростягати, -гті; ви- 
добувати, "бути; вибірати, 
вибрати. 

Вектяжка -- витягання; екст- 
ракт; колодка, клесачка (у 
сапожниковь я портньхт). 

Витажней--витягатьний. 

Витаритаивать-- Випужеть. 

Внужежать, «Удить-акуцовня - 
зро зтчаднтя. | І 

Внутюжить--випрасувати. 
Вмученньй--укий, вивчений, 

навчений. 
Внучивать, -чить (многихь)-- 

перевчати, перевчити; -что 
--вивчати, вивчити. 

Вьучка--наука, навчання. 
Вьхаркивать, -ркать --вихря- 

кувати, -кати. 
Вьквалять , лить--вихваляти, 

-лити. 

Вьхжватьваніє- вихоплювання, 
» вихоп; видирання, вириван- 
ня. 

Вьжхватьгвать, -тить -- вихоп- 
лювати, -пити, видирати, 
виривати, вирвати. 

Вьхитрить--вихитрувати. 
Вьклебьвать, -бать--сьорба- 

ти, висьорбати, вихлепту- 
вати, -тати. 

Вьхлестьвать, -стать, -стнуть 
--вистьобувати, -бати (кну- 
томь); вихлюпувати, -пати. 

Вихлопотать--виправити, ви- 
старатися на що. 

Вьходець -- переселець, 
ходько; вигнанець. 

Евшодить--виходити, обходи- 
ти; виходити, витупати, ви- 
старатися. 

Виходить, вьійти -- ВИХОДИТИ, 
вийти, повиходити, вибіра- 
тися, вибратися; вибувати, 
-бути, повибувати (изь об- 
щества); випадати, випасти 
(о картах»). 

Вьїтходиться -- видужати, ос- 
черонути переграти (0 пи- 
вь). 

Цьжходка--вихід; вибрик. 
Вьходной--виходний. 
Вьходь--вихід, двері; 

віяхід; вихід (книти). 

Вьхслаживать, "холодить--вн- 
холожувати, -дити. 4 

Вьхолащивать, -стить--вала- 

шити, вивалашити, чисти- 
ти, вичистити. 

Вьжхоливать, -холить--пести- 

ти, випестити, викохувати, 
-хати. 

Вкхорашиваться, шиться--че- 
пуритися, причепуритися. 

Вьхухоль, зоол.-хухуля, хжо- 
хулч, кохуль. 

ви: 

вихід, 



Ю Вьщарапьивать--Вмідать. 

Вьщарапьвать, -пать--вияря- 
тувати, -пати. 

Вьцветаніс-відцвіт, перецвіт; 
вицвіт, вицвітання. 

Вьщіживать, -цідить -- вито- 
чувати, виточити, повито- 

чувати, виціжувати, -дити, 
повиціжувати. 

Вьчеканивать, -нить--вибива- 

ти, -бити, повибивати (мо- 
нету). 

Вьчеркивать, -кнуть -- викре- 
сляти, -лити, повикресляти. 

Вьмчернивать, -нить- чорнити, 
почорнити; брудити, забру- 
дити. . і 

Вьчерпьвать, -пать - - викор- 
цювати, викорцювати. 

Вическа- вичісування; пачо- 
си; клоччя. 

Вьчесьвать, -сать--вичісува- 
ти, -чесати, повичісувати; 
вичухати. 

Вьчеть--відліч, відворіт; ліч- 
ба, обрахунок. 

Вьчиннвать,-нить--направля- 
ти, -правити, лагодити, по- 
лагодити, латати, полатати. 

Вьчинка--чиньба, чинка. 
Вьчидленіе, исчисленіе--раху- 

вання, вирахунок, лічба, ви- 
2 рахування. 
Вьтчислять, -слить--вирахову- 

вати, -хувати, повирахову- 
вати, вилічувати, -чити. 

Виьчистка -- вичищення; вис- 
крібання. 

Вьчнтаємсе--від'ємник. 
Вьчитанів--віднімання, відліч, 

відлічування. 
Вичитать, -честь - - відлічува- 

ти, -чити, ріднімати,-няти; 
відвертати, -рнути, відтя- 
гати, -гти; лишати; відтру- 
чати, тити. 

Вичитьвать, -чнтать--вичиту- 
вати, читати,повичитуватин. 

Вьчищать, -стить--вичищати, 
-стити, повичищатн. 

Вичурньй -- прикрасований, 
цяцьковемий,  узористий; 
мудрований, мудраційний, 
витворний. 

Вичурь--вигадки, витребень- 
ки; мережки,узори,розводи. 

Вишаривать, -ризь--нишпори- 
ти, вишукувати, -кати. 

Вьшвьривать, -рнуть-- вики- 
дати, -кянути, вишпурляти, 
трРВУти. ; 

е 

Више--вище; поверх, вище, 
зниш, верж чого, над що; 
краще, дорожче. 

Вишеименованньй--вищеназ- 
ваний. 

Вьишенсчисленньй --вищезлі- 
чений, вищезрахований. 

Вьшелушивать,-шить --вилу- 
щати, -щити, повилущати. 

Вьшеозначенньй -- вищепо- 
казаний. 

Вьилепонменованньй-вищеназ- 
ваний. 

Вьшепомянутьй --см. 
приведенньй. 

Вьшеприведенньй --вищезга- 
даний. 

ВЗьшиссказанньй-- см. 
приведенньй. 

Вьшибать, вьшибить -- виби- 
вати, вибитн, повибивати. 

Вьишиваніє--вишиванка, виши- 
вання; золотомь--гаптуван- 
ня; ажурнов -- мврежання, 
вирізування; гладью -- на-, 
стилування; на тулупать 
гарусомь--наволікання. 

Вишивать,-шить--вишивати, - 
шити, повишивати. 

Вьшивка-- вишиванка, виши- 
вання; ажурная -- мережка; 
гладью -- настилування; 30- 
лотомь нями серебромь -- 
гаптування. 

Вьшивной--вишиваний. 
Вьшнина--височінь, високість. 
Вьитиной--заввишки, заввиш, 

увишки. 
Вьшколенньй--цвічений, му- 

штрований; вимуштоова- 
ний. 

Вьшлифовать -- вишліхувати. 
Вьшмьтчуть--вислизнути, ум- 

кнути. 
Вьшній--вищий, найвищий. 
Зьшпіонить--вишпігувати. 
Вьшучивать, тить-висміювати, 

висміяти. і 

Вьшелачивать,лочить -- золи- 
ти, визолити, вилужувати, 
вилужити. 

Рьщигивать, пать--вищипува- 
ти, пати: вискубувати,-бти. 

Во-щупьвать, пать -- мацати, 
вимацати. 

рРьгБвдать,-5сть -- внідати, вні- 
сти, повнідатя; вигризати,- 
тризти, повигризатя. 

Вьише- 

Више- 
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Бьбаки--нелоїдки, недогриз- 
ки; сЬна"или соломьм-з'їди, 
переїди, 

Вьгаздь--виізд. й 
Вьфажать,вьтохать--виїздиті: 

вміхати, гсбміспити; вибі- 
ратася, внбостоися. 

Вьфаживать, Її зднть--уїбкдуга- 
ти, уїзднти.  - : 

Вня-читя. 
Вкнясиіть--розгодинитися. 
Вьясиять,нить ясувати, 

в'ясувати. 
Вьдать--зідати, відома мати; 

заряджуватимся -- мати з 
-ким що. 

Ефдомо -- відомо; сказано, 
справді. | » 

"Віадомость-(канцел.) спис;-- 
сообшені -- позідонлення; 
товременная-- «ссопис. 

ВЗдомство -- виділ, секцня: 
присуд, заряд, официя. 

Вадомьій--відожий, захний. 
здь--тат, адже, дже», оже. 

Вадьма--вільма: лиха жіїка. 
Єфдьніо--вчгття; гіда, вілан- | 

ня; повідомлення; 

присул. 
Ввероогразньшй--віялуватий. 
зерь--віяло. 

Евжда-- повіка. с 
Вежливость--чемність, греч- 

ність, звачайність, увічли- 
вість, 

Віжлитьо?,0--чемний. греч- 
ний, звичайний, утічлиєи?. 

Вьйнихь, раст. Сас тодгс8і5 
ерідего5 Боїб. --  чагула, 
чагуга, чапслоть. 

Вько-- повіка, повічайка, віко; 
кошик, козубомьпа. - 

Віковой -- вікови»; лобічнні; 
рідхий, незвичайной. 

Ввовічньй--безсічний, віко- 
вічний. : - 

Віуь- ніч, століття; вік, жит- 
тя, літа. 

Ввча--Відень. 
Вьнскій- Віденський. 

заряд, 

«Вінець -- вінець, корона; 
шлюб. М 

Вінечньй -- віниєвий; плюб- 
ний. : 

Вівникь -- віник; старь'й -дер- 
кач. | 

Вінокь--вінок. 
В'іниенссець--укорснованець. 
Вінценосньй --укоронований. 

Ембідки--Реброяташй 

(Ввнч льньй--шлюбний, шлю- 
бовий. . 

Вінугньо--шлюб. 2 - 
В'нчать--коронувати; давати 

П шлюб кому. 
Увичаться -- шллюбувати, він- 

І чатися, шлюбити, брати 
шлюб. 

Ванчекь--віночок; вінця; бот. 
- віночок. - 

Збфра -- віра, религия; віра, 
ікогізність. 

-ница -- поручаль- 
» уповижник,-ця. 

льній -- поручальний; 
гргмбта-поручальний 

лист. з 1 
Зерить -- мрити, мати віру; 
| лавати віру, ліймати віру, 

кити гіри, вірити на. 
| Збрас -- вірно: єЇрко, певно, 
й везрадно: дійсне, сгравед- 

лико; позне, заперке; ма- 
| буть, десь, либонь, відай. 

'врнопегдамивческій -- вірно- 
тиддаччий. 5; 

Зернсгодданньй -- вірнопід- 
даний. 

| отрчость вірність, згідність; 
| гегнійть, незрадчість; спра- 

5єлливість, : 
Зерньй--вірний; певний, вір- 

І ний, безпечинй, незрадний;: 
4 справедливий.  : 

ЗЖФроганіе- вірз, вірування. - - 
перозать--ьістти, вірунати. 
Феропспоєеланіє -- реликгня, 

конресія. 
- Звбронсловбдльй-конфесійний. 
| -зроломтїьія, о-- віроломний, 

- зрежхтивний. 
Звроломство -- віройдмство, 

зраялявість. 
зароотступникь--недовірок. 

| ОБрастступничество--медовір- 
| Сто, 7 

Ї 

І 

і 
і 

Вероотсту пеьій--недовірний. 
|" ОЗвротерпимость -- толерант- 

ність. - 
Рвреятів--віра; самарність. 

ВФроктно -- самарню, подобно; 
мабуть, погь, либогвь, відай; 

і -такь-лябОмь отак; очень 
| вбремтго-чого доброто. 

| Ввроятяссть--самаргість, по- 
лобвість, імзвірність, мож- 
ливість. 

і іВвроятньй--самарний, подобе 
і нний, імовірний. з 



ВЗокть- "касовий. 

" Бісить о важити; мати вогу, 
вамоти. 

Васкій--віжжні; важний. 
Віекость--гажюсть, важ ність. 

" ВФсовай--каговий. 
Вісовщихь--вогарь, терезар- 
Вісокь--грумтовга. 
Віфсомость -ясгозність. 

містмук, вищук, 
вістуя, вісто »к, кістовець 
посланець, гочець, сповіст- 
ИРк 

Вестозой-віщовий; пс сланець, 
гснець. 

Вьстовщикь -тістеноша. 
Вьсть-вість, ві-ткв; відомість: 

потолоска, чутка. 
Бісь--вога; вахгквість, повага, 

вилив. 

Вісм (больои)- терези, вага, 
зажнния; (пал.) пальки. 

Біетвастьой -гіллястий, гетис- 
тий, гюльтистийн, гиоьчас- 
тий, гилл7 хуьатий, крисла- 

тий, іспатня, крЕслога- 
тий перегільчастий, р сзгіль- 
частий, рос"яшистка, хих- 
латий, вілистий, вітлатьй, 

мо огопистиб. 
Регвиться  гагулитися. 
Вьтгь, гстокь зо РОоросль, 

віта, гарост, гілька, галузь; 
"собмр : гілля. 
зтерть-вітес;сьвегньй-ІнБніч- 
нний, горізсиій: южньй піз: 
денний, нигповий; Весточ 
ньй-схоговий, С кАий: 82 
тадньюй - сахіжнни; " сухей 
суш, суховій; палягій шме 
лій: скиозгой-протяг; гр 
тивньй супрутчкй; попу: 
меій погоз'м я, хозопий. 

ватки -- гілька, голувка; су 
хія-сушня: усоушія ма 
ревіф--сушчим томк'я рі 

Ветреникь -шегихріст, мс 
жик, є трога, ; 

Бьгренича о пітрогєкха, дик 
чанка; раст. Впетопе пе- 
того5а--курссліг. 

Вьтреничать--вітрстогити. 
-Вітрепьти -- вітрячи Р 

вий; нестате" 
тлик 
розвам: 

Езтрище-- 
вьір 

ЧСьа--проліска; 
млинок. 

Нерайса йгі 
игрушка- 

Віза--тичика, тичка. 
Ваче--віче. 

. Почавой--зічовня. 
ВЬліс -- вічне; вік, усє, зав- 

мли, зазсїгян, поврсякчаєсно, 
вікавічно, одвізчо. 

Вьчноламлтньй --8ікопомкий. 
Віччость -- вічність, безяаік, 

поречия:счість, одвічність, 
розічність. 

ачний -- гічний; нескінчен- 
ний, позсяхчасни". оквіч 
ний, безлітний, безлітній. 

Вфіалха - жердка, жеєртка, 
рішало; стоячая--шараги. 

Вібшать, погсить -- підвішу- 
вети, підвісити, чіпляти; 
вігавти. 

Велатевь--шибаничник, кат 
Вішатегь,-нима--повідач, -ка. 
Віндать--повілати. 
Вьщій -- вішокчий, пророчи- 

стий, мукркй, красномов- 
ний. 

Віщуть,-нья- -зіщізник, ця. 
аз бялица- см. Вьюга. 
Зунлкан- віялна. 

зів -(хліьса) віяння, віян- 
ера) повів, подих, по- 

Звять-- » 
Вяху ців--в'язкий. 

зьньта--плетінний. 
зщись,-ца--в'язальник,з 

ха, панчішник,- 

вягоніз-в "язання; плетіння. 
Вязанка--в'язка, в'язанка, обе- 

ремок. 
ій--плетоний. 

з'язувати; 
лчи;ося-мо й зв'язок; чі- 

плятИСЯ, утручаткся. 

Вязего птгобси, раст. Медіса:- 
со 5 бма 1-буркунець. 

Ваонть, Согопійа--само- 
га, 

рест. 

Вязаніг; низка-- Вилха-єм. 
со ке. 

-- липхий, беручкий; 
грузький, багнистий, чіп- 
ки, 

Зазничь--пязбгий лісок, бе- 
к. саст. Субзіз Бійо 

--трузти; чіллятися по. 
зовина, раст. Затрисиіая 
єриїц5 1.-бузних. 

Зязогиьй -- ільмакьвий, бере- 
стовий. 
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Вязь, бозгмілом, іцьм, Їльма, 
ібн, ікьои, берест. 

Вясь--в'жвання, в'яганка; баг- 
ме, бакото, дряговина. 

Вакать- -слебевувати. 
Вяленьй--сушарений. 
Валеніе--сушаріння. 
ВБялить--сущарити. 
Вяко--спноха, звільна, 

лі, мняво. 
Вядость -- млявість, 

Вяльй--млявий, повільний. 
Вянуть--в'янути; марніти, сох- 

ти. 

Вясло--перевесло. 
Вятютень, льсн. голубь Соїцт- 

Ба раїштриз -- припутень, 
гривак, гривнок. 

Вяхирь--пихтір; см. Вятютень 
Вящшій--більший, гірший. 

пово- 

повіль- 

ра -- затока (морс.); сага 
чн. 

Гага, пт. Я гадіїїззіта--гаг- 
кум (самець), гагка (самка). 

Гагакать--гетати, гевгати, ге- 
хгекати, Уелуати, гелкотати, 
уеруетати, Уилькотіти, уа- 
хати, гаготати. 

Гагара, пт. -болотная, чуба- 
тая, Соіугпби5 айгіїше--пону- 
рок; большая черная, Еиїіса 
абга--лисак, лисуха, пися, 

плиска:; остроносая. крупна- 
го вида, Апа5 сіапдціа--го- 
голь. 

Гагаучь, пт. Мегдиз5 аїБейия-- 
норець. 

Гагачій--гагкуновий. 
Гадалка--ворожка 
Гадальщикь--ворожбит. 
Гаданіе--ворожіння, ворожба. 
Гадательньгй -- до ворожіння, 

щоб ворожити; негевний, 
здогадний, сумнівний. 

Гадать--ворожити. 
Гадина--плазун, поплазка; по- 

гань, паскула. 
Гадить--поганити, паскудити, 

брудити, каляти, гидпти, 
нівечити, псузати; нудити. 

Гадкій--гидкий, гилдосниї, ги- 
досвітний, гадниї,брилхи», 
плюгавий, мерзений, шка 
редний, огидний, огидлий, 

Ббязь--Гальваничосмій. |" . 

м зе шкарадний, шка- 
воріжний, "наскудилі жега- 

Гадливость--гидливість, брид- 
ямвість. 

Гадливьй--гидливий, бридли- 
вий. 

Гадесть--бридота, гидота, не- 
гідь, паскудство, гогань, 
мерзота, гидосність, плюга- 
всіво. 

Гадь--гад, плазун. 
Гаерство--блазнування. 
Гаєрствовать--блазнувати. 
Гаерь--блазень. 
Гавчвьй--нашрубний, нашруб 

ковий. 
Газель, зоол.-Тазеля. 
Газета -- часопис, часопись, 

тазета. 
Газетньй -- часописНий, Маве- 

товий 
Газетчихь--Газетяр. 
Газевьій--газовий. 
Газометрь--газомір. 
Газомотерь--газорух, газорух- 

них. 
Гавонь--тіпчина. 
Гааособразньй -- леткий, лети- 

вих, газуватий. 
Газоосвіщеніє-газоосвітлення. 
Газь--газ (хим.); газа (матерія) 
Гайка--шрубка, нашрубка. 
Газопроводь--газотока. 
Галантерейньй -- галянтерий- 

ний. 
Гапдежь--Якіт, 

тармилер. 
Галаіть--якотіти, ячати. 
Галера -галяра. 
Галерея--талерія, 

танок. 
Галиматья--теревені, нісеніт- 

ниця, банелюки, бридня. 
Галка--банька, галька; Гала- 

тан, головешка; птица--см. 

Клуша. 
Галопировать--чвалувати, Ка 

льопувати. 
Галопомь -- чвалем, ускочку, 

скочки, упроскік. 

Галопа --проскік, чвал, гальогп. 
Галоша--кальоша. 
Г лпстукь-- краватка, 
Галунньй- -сухозлотий, брузу- 

зантовий, гальоновий. 

Галунь - сухозлігка, брузву- 
мент, гальоз 

Гальваническій--гальванічний 

галас, репет, 

дахованка; 



Гагьун'я-Г рий, 

Гальянь, рьба РЕохіпи5 
чик. 

Гамь--галас, гармкдер. 
Гакнгрена, мед.-вдінець, га"- 

грена. 
Гангренозньй-вогнечний, ган- 

греновий. 
Гарантировать--безпечити.за- 

безпечувати, гарантувати. 
Гарантія-забезпека, убозпека. 
Гардеробная--стройовня, шо- 

товня. 
Гардеробщикь,-ца -- стройог- 

ник,-ця, шатовнак,-ця. 
Гардина--запона, заслонг. 
Гаремь--харем, гарєм. 
Гарканіе--гукання, гріманкя. 
Гаркать,-кнуть-гукати, кнути, 

трімати,мнути, гарихати,- 
кнути. 

Гармонировать- гармоніювати. 
Гармоническій -- гармонійний, 

тармоничний. 
Гармонія--гармонія; лад; згє- 

да, згідність. 
Гарнець- гарець. 
Гарнюзонньй- загогівий. 
Гарнизонь--залога, 
Гаркунь--гарб. 
Гарусньй --волічковий. 
Гарусь--волічка. 
Гарцовать--конем грати. 
Гарь-(вьжж. місто) палонина; 

(запахь горілаго) шмаля- 
тина, смалятина; (пожари- 
ще) згарище; (вь кур. труб- 
кі) венгирь, згарь. 

Гасильщикь--гасильник. 
Гасить--гасить. 
Гаснуть- гаснути. 
Гаспель, горн.-катеринка. 
Гастрономическій -- гастроно 

мичний. 
Гастронсмь -- ласун, 

смакун. 
Гать--гребля, гатка, тама. 
Гауптвахта--абахта, обахта. 
Гачникь- очкур. 
Гашеніе -гасіння. 
Гвардеєць- сердюк. 
Гвардейскій-- сергоцький. 
Гвардія--сердюцтво, сердк ки. 
Гвоздика, раст. Дігпіпи5 - гі оз- 

дик; Д. БагБаїа, турецкг є- 
каштанчик; В). саг'орпуї иє, 
голландская--трав'яне!ї. 

Гвоздикь-- цвяшок. 
Гвоздильня-- цвяхарня. 
Гвоздить-- цвяхувати; 

мачити. 

чер- 

ласько, 

тогк- 

6 

Гвоздички, раст. Тасеїсз ре- 
шшіа 1.--чоркоб' мте"ь. 

Гвоздичнихь, расто ЛЮ бт то 
Бапига 1.-визіш мк, гро- 
бінник. 

Гвоздичньй--гвізді кдвий. 
Геоздодерт, мех.-цвяходра". 

Гвозлочникь- цвяхарь. 
Гвоздь--цвях; чіп; дерев.-к- 

лок,тибель; сапоу н.-шгиті - 
ка: ПОДКОБНЬЙ ухі ать: тесо- 

вьій-бринталь;бесь шлялки, 
--Шшпень, шпеник. 

Гдь-де; же-деж; нибудь,- по- 
пало аби де, де трапиться; 
бьш нижехоч де;-то-десь, не- 
десьутамь!-деж пакі-бь то 
ни бьшмло-де б не було; ни- 
будь вь друг. мість-де 
инде. 

Геенна--пекло. 
Гейзерь, геогр.- гейзер. 
Геморондальникь женскій,раст 

Роіудолит Будгорірег--гір- 
чах, позечуйник. 

Геморой, мел.--почечуй. 
Геморойньй--почечуйний. 
Гечеалогическій--родоводний. 
Генсалогія--родовід. 
Генезись- генеза, п: ход. 

зародження. 
Генералитеть--військова стар- 

шина. 
Геніальность-- геніяльн'сть. 
Геніальньй--геніяльний. 
Географическій--землелисний, 

хеографичний;-ская долгота 
-геог. довжина; ская широ- 
та-геог, шир. 

Географія--землепис, 
фия. 

Гесметрическій-геометричний. 
Геометрія - Геометрия. 

єння, 

геогра- 

Георгина, раст. Рабіїа- жор- 
жина, гіргонія, горгонія, 
оргинія. 

Геразь, раст. бегапійт - жу- 
равельник. 

Гербарій -зільник. 
Гербовьй-- гербовий, штемп- 

льдвий, штемпований. 
Гербь--уерб. 
Гермафрогить (женс. родг)-- 

дівчур. 

Герметическій,-ки -- щільний 
щитний, о, 

Геромческій-- героїчний. 
Герой--лицарь, мочарь, герої 



6. 

Герольдь--окличник. 
Гетманствовать-гетьманувати 
Гетманство--тетьманування. 
Гетманша--гетьманша, геть- 

манова. 
Гетмань--тетьман. 
Гжиголка, гт. Моіасійа-плис- 

ка; М. аїба-плиска біла; М. 
Науа плиска жовта. 

Гибель-згуба, загибель, поги- 
бель, загиб, загиба, загин; 
заглада, знищення, руїна; 
безліч, сила. 

Гибельньй, о--згубний, 
гладний, загибний. 

Гибкій--гнучкий, гнучий, хис- 
ткий, швєткий, хвисткий, 
хицький, хитючий, хилкий, 
тинкий, вигинистий, зграб- 
ний. 

Гибкость--гинкість, гнучкість, 
хитючість, хисткість, хиць- 
кість, хвисткість, хитію- 
чість, хилкість, зграбність. 

Гибнуть-гинути, загибати, по- 
тибати. 

Гигантскій--велетенський, ве- 
личенний. 

Гиганть--велетень; богатьрь- 
ломус. 

Гидра--гидра. 
Гиль-безліч, сила: бридня, ба- 

нелюки, нісенітниця, тере»- 
вені, недоречність. 

Гильза--картуш, гільза; воен.- 
картач. 

Гильзовній--картушевий, гіль- 
зовий; картачевий. 

Гимназисть,-ка--Гимназиаст,- 
ка. 

Гимназическій гимназиальний 
Гимназія-гимназия. 
Гимнастика--руханка, 

стика, тіловправа. 
Гимнастическій-- руханковий, 

тимнастичний, тіловправ- 
ний. 

Гимнь-гимн. 
Гипнотизировать -- гипнотизу- 

вати. 

Гиподромь - біговисько, 
вище. 

Гипопотамь, зоол.- грубошку- 
рець, хамула. 

Гиполеза - гипотезг, 
припушення. 

Г ипотетическій-гипотетичний, 
здогадальний. 

Гиппопотам»ь см. Гипопотамь. 

за- 

тимна- 

біго- 

здогад. 

| Глаженіе - рівнання, 

Герольдь--Глазокь 

П Гипсовьй--любастровий, пля- 
трекий, шалабастровий. 

Гипсь--плятр, любастер, ша- 
лабастер. 

Гирлянда--полувінок, 
Гиря-вага, тягарок. 

| Гичка, рьчн.-каюк. 
Гіацинтовьій--яцинтовий. 
Гіацивть. бот. -яцинт. 
Гіена, зоол.-капкара. 
Глава-гслова; чоло, перед: го- 

ліва, отаман; верх, баня 
(вь церкви); розділ (вь 
книг5). 

Главарь--привідця. 
Главенство--зверхність. 
Главенствовать - верховодити, 

толовувати. 

Главнокомандующій - воєвода 
Главноначальствующій-зверх- 

ник. 
Главньй--головний, старший. 
Глаголь--слово; грам. дієс- 

лово. 
| Глагольньй--дієслівний. 
Гладильньй--прасувальний. 

ц Гладить-рівнати; білье-пра- 
4 сувати; по голові-гладити. 

Гладкій-плавкий, рівний, кле- 
саний. 

- Гладкошерстньй-- пластовов- 
й ний. 
1 Гладьшь, раст. Іа5егріййцт 

ігіобит --стародуб; минер.; 
кругляк; о человіькіь-гла- 

і дув. 
4 Гладь--івність; площа; ти»є 

ша, спокій: способь шитья- 
настилування. 

глянту- 
вання; бЕлья прасування. 

Глазастьй--окатий,Занькатий; 
сущ. - виторопень, окань, 
банькач; бистродкий, бачу- 
чий. 

Глаззтовьшй-сріблоглавий, зло- 
тоглавий. 

Глазеть-сріблоглав, злотоглав 
" Глазнрованньй--крустований, 

лопив'яний. 
Глазировать-крустувати, глян- 

цювати, попивати. 
Глазница, раст. Еирігазіа ої- 

бсіпаїіз--верес луговий; ям- 
ка (вь глазу). 

г Глазной-бчніїй. 
" Глазокь--вічкс, очко; на дере- 

вь - брунька, живець; вь 
ульв-вічкоюжира на жид- 

) кости-скалка, 



а 

Глазомьрь--німецьке око. 
Глазунь,-нья--окань, банькач, 

виторопень, окатий, ската. 
баньката; роззява, виторо- 
пень. 

Глазурить-- поливати, склити, 
покощуватн. 

Ггазурь-полуда, пслива, 
кіст, поливо. 

Глазь-око; множ.: очі: сглазь 
--прозір, уроки. 

Глазьніе--витрішки, витороп- 
ні. тави. 

Глазівть -- виторопні ловити: 
витрішки продавати, кугу- 
вати, ловити; гави ловити. 

Гланда--залоза. 
Гласить--оголошати, виголо- 

шати; казати, могитиь. 
Гласньй--голосняд, згучний, 

гучний, чутний; приліод- 
ний, явчий:-думь или зем 
ства--радник; -ная буква-- 
толосівка. 

Глась--голос. 
Глашатай--окличник. 
Глетчерь, геогр. -- льодовик, 

льодовець, 
Глина--глина; клейкая--глой; 

бьлая фаянсовая -- каолин, 
глинка; біл. обьшсн.-побіл. 

по 

Глиній, алюминій, метал. -- 
глинець. 

Глинистьй--глинястий, глейо- 
винний, глейкий, глеюва- 
тий. 

Глинница--глинище. 
Глинобитньй- саманний. 
Глиновальня--глинарня. 
Глиновидньй--глинкуватий. 
Глиняньй--глиняний; цеібть-- 

глиняст, й; о посудв--чере- 
п'яний. 

Глиста, Весогіз ІитіЬгісоїдез-- 
глист, глиста, глистюк. 

Глистовникь, раст. 5оіапит 
диїсагага--глистяк, глист- 
ник, надтинник, паслін жов- 
тий; раст. Агієтізіа абзіпі- 
Біот- полин. 

Глистньй-глистовий. 
Глистогонньій -- глистовигон 

ний. 
Глобусь-гльоб. 
Глогь, бот. Согпи5 запаціпеа- 

свидина, спиж, свид. 
Глоданіе-гризіння, жвакуван- 

ня. 

Глодать-гризти, жвакувати. 

Глазомьрь--Глухарна, 67 

Глотать,тнуть-козтати, ков- 
тнути; жадно-глимати, гли- 
мнути. 

Глотка, анат, Цагупх-пе'ька. 
Глотокь-- ковток. 
Глоточньй--пельковий. 
Глохльй--глухий. г 
Глохнуть-глухти; недочувати; 

тлушити, глушитися, пу- 

стіти. 
Глохтаніє -жлоктання, жлук- 

тання. 
Глохтать пить сь жадностью 

--жлуктати. 
Глохтунь-жлуктій; нечажера; 

піяка, піяк. 

Глубже-глибше. 
Глубина-длиб, глибень, глиби- 

ня, глибича, глибінь, гли 
бокість, глибоч, глибочень, 
глибочиня. глибочінь, про- 
глуб. 

Глубиной -- завглибшки; 
тлубину-углиб. 

Гпубокій--глибокий. 
Глубокомьшленньй, 0о-глибо- 

кодумний, о, 
Глубокомьсліе -- глибокодум- 

ність. 
Глубокость--глибокість. 
Глубь--глиб. 
Глумительньй -- глузливий, 

тлумливий. 
Глумиться-глузувати, 

вати, глумуватися. 
Глумленіе-глузи, глузування, 

глум, глумота, глумування, 
поглум, поглумка. 

Глупець-бевзь, бевзень, ду- 
рень, кеп, г упак, глуптак, 
йолоп, бейдак. 

Глупить-луріти, дурня клеїти, 
жартувати, пустувати. 

Глупо нерозумно, безглуздо. 
Глуповатьй-шепепуватий,при- 

дуркуватий, придуруватий, 
пришелепкуватий, прише- 
лепуватий, прицуцуватий, 
недоумкуватий, недоум,дур- 
ненький, недоумок. 

Глупость-дурість, дуросші, лур, 
безглуздя, дурниця, бридня, 
дрібниця. 

Глупьй-дурний, дурноверхий. 
Глупьшь--дурник, дурень. 
Глупьть--дурніти, дурнішати, 

безглуздіти. 
Глухархча--глушка; пт. Теїгао 

игодзц85-тетеручка, тетем- 
рючка, тетериця. 

в 

глуму- 



63 Рлухарь 

Глухарь-глушко, глушан, глу- 
шман; пт. Теїгао игодаї|ц5- 
тетервак, тетерець, тсте- 
рук, тетерюк; грибь бьльій, 
Воїекизя едиїіз-боровик. 

Глухая крапива, раст. І еопо- 
ги5 сагдаїаса--псячка;-білая, 
їатіит аїбит -- глушиця, 
глушник. 

Глуховатость -- підглухість, 
приглухуватість. 

Глуховатьй--підглухий, при- 
тлухуватий. 

Глухой -- глухий; притлумле- 
ний, неясний, приглуше- 
ний. 

Глухоньмой--глухонімий. 
Глухота--глухета. 
Глушить-глушити; рьбу--плі- 
шити. 4 

Глушь--глушня, застум, глу- 
шина, глуш. 

Гльба--цовта, 
купа. 

Гльбистьй--брилистий. 
Гльбообразньій -- брилуватий, 

цовтуватий, 
Глядь!--зирк! гулькі. 
Глядіть -- глядіти, дивитися; 

виглядати: доглядати; -ся 
--ВИ! Ивляг ися, дивитися. 

Глянець -- склинець, полиск, 
глянс. 

Глянцеєитьій --полискуватий, 
склянцоватий, склячий. 

Гляноовать -- склинцювати, 
глянс»вати, полишувати. 

Гнать-щштирити, турити, пе- 
оту, виганяти; гнати, пе- 
реганяти; -ся -- туритися, 
гнатися. 

Гнести -- гнітити, нагнітати, 
стискати; утискати, тисну 
ти. 

Гнеть--гніт; жердь, удержив. 
сіно, навозу- рубель;утиск. 

Гнида-гнида; раздавленная-- 

моклиця. . 
Гниловатьшй--гнилявий. 
Гнилой--гнилий; (о дерев) - 

трухлий, трухлЯявий. спорох- 
нявілий, спорохнілий, пот- 
рухлий, потрухлявілий, по- 
рохнавий, порохнявий, бут- 
лявий. 

Гнилостньй--гнилотний, гни- 
лизняний. б 

Гнилость--гнилота, гнилизна; 
трухтість, - спорохнілість 
потрухлість. 

брила, жкиба, 

Рнавливні 1. б 

ї Гнилушка -- гниличка: порд- 
жонь, порохнина, порохань, 
спорохнівка, трухло, трух- 

| лявина, трухлятина, трух- 
дяк. 

Гниль--гниль, гнилина, гни- 
леча, гнилятина, гнилля; - 
о соломь--гній; о деревь-- 
трухло, трухлина, трухля- 
вина, трухлятина. 

Гнилье -- гниличчя, гнилля, 
гниляччя. 

Гнить--гнисти, гнити, гноіти- 
ся, порохнавіти, порохняві- 
ти, порохніти; -о деревь - 
трухніти, трухнути, трух- 
лявіти. 

Гніеніе--гниття" 
Гноенів--гноїння. 
Гноетеченіе--гноєтеча. 
Гной--гній;изь нарьгва-отік. 
Гнойливьшй (о глазахь) -- кап- 

равий, капровокни. 
Гнойньй--гнійний. 
Гноистьй--гнойовий. 
Гноить--гноїти. 

4 Гноиться--гноїтися; о рань -- 
ятритися; -о глазахь -- ка- 
правіти. 

| Гноючесть--гніючість. 
Гноючка--болячка. 

- Гнуса--гугнавець, 
Гнусавити -- хамаркати, хара- 

маркати, хамкотіти, гугня- 
віти, гугнити, гугнати," гу- 
няти. 

. Гнусить- см. Гнусавить. 
Гнусливость--гугнявість, гуг- 

навість. гугнивість, хухна- 
вість, гунявість. 

| Гнусливьшй--гугнявий, гугна- 
вий. гугнивий, хухнавий, 
гунявий. 

Гнусность--бридота, мерзрта, 
гидота, огида, паскудство. 

Гнусньй -- бридкий, гидкий, 
мерзений, огидниї!, паскуд- 
ний. 

| Гнуть-гнути, нагичати, зги- 
нати, хилити. 

| Гнушаться-бридитися, греба- 
ти, гребувати. й 

| ГивБваться--гніватися, свари- 
тися на, пересердя мати 
на кого, сердувати, гніви- 
тися, гнівати. 

Гнівить--гнівити. 
ГнЬвливость -гнівливість 

й Гаввливьій -гнівливий, .77 



5 Гніьвно- Головней 

Гнівно-- гнівно, з пересердя, 
з серця. 

Гнівньй --гнівний, розгніва- 
ний. 

Гніьвь--пересердя, гнів, сер- 
діння, фрас, фасия, пізьма 

Гніьдко--гнідан. 
Гніьдой»-гнідий 
Гніьздилище--кубго. 
Гньздиться--гніздитися; куб- 

литися; моститися. 
Гніздникь--раст. | аїйгеа 5диа- 

тагіа І--петрів хрест. 
Гиніздо-гнізло, кубло; змвиное 
-- галючник; лягушечье-- 
жабуріння;  скворешное -- 
шпаківня. 

Гивздьшико--гніздечко, кубель- 
це. 

Говореніє -- балачки, балаки, 
балакня. 

Говорить-мовити, мовляти, 
говорити до, казати до, по- 
відати до; вяло-слебізувати; 
кому колкости-шпигати ко- 
го, шкилювати з кого;-нао- 
бумь-казати навманя, на га- 
лай на балай; обиняками- 
наздогад казати; вздорь - 
турувати, торочити, бане- 
люки плести; теревені гну- 
ти, точити, правити, нести;- 
тверлить--правити. 

Говорливость -- балакливість, 
балакуватість, балакучість, 
говорючість, гомонючість, 
гомонливість, мовність. 

Говорливьй-- балакливий, ба- 
лакуватий, балакучий. гово- 
рючий, гомонючий, гомон- 
ливий, мовний. 

ТГоворной--розмовний. | 
Говсрня-- балачки, балакани- 

на, балаки. 
Говсрунь--щебетун, цокотун, 

балаклій, балакун, щебетій, 
базіка, базікало. 

Говорунья-- щебетуха, цокоту- 
ха, щебеташка, балакуха. 

Говорь--гомін, гамір. гутір, 
гутірка, говірка; сплетни-- 
погоір. 

Говільщикь, ца -  говільник,- 
ця, спасеник.-ця. 

Говьніе--говіння. 
Говіть--говіти. 
Говядина, -коровья, - яловичи- 

на; воловья--воловина, би- 
чина. 

Говяжій--воловий, яловичий. 

5 

Гоголь, пт.--гоголь. 
Гоготаніе--реготання, реготи; 

тельготання. 
Гоготать-реготати; о гусяхь-е 

гельготати. 
Годить -- баритися, гаятися, 

тривати. 
Годиться -- способитися, при- 

даватися, здаватися. 
Годичньй--роковий, рочистий, 

річний. 
Годность -- подібність, сохтів- 

ність, спосібність, судність, 
удобенність, придатність, 
здатність. 

Годньй-- подібний, сохтівний, 
спосібний, судний, удобен- 
ний, придатний, здатний. 

Годозальй--однорічний, одно- 
літок, річня, річняк; теле- 
нокь--бузізоск, бузімок, на- 
зімок;-лая овца--ярка. 

Годовой -- рочистий, роковий, 
річний; щорічний. 

Годовщина--роковини. 
Годь--рік; множ.-роки. 
Голавль, рьіба 54цаїо5 доби- 

1з--головень. - 
Голенастьй--гомілатий, циба- 

тий. 
Голенище--халява. 
Гопень, анат.-гомілка. 

4Голець, рьба Собіїиє Багіаїш- 
1а--слиж. 

Голикь- деркач. 
Голица, перчатка сь одн. паль- 

цемь-- накожня. 
Голландець, ка- голендерець, 

-рка. 
Голова--гглова. 
Головастикь, зоол.--ополоник, 
7 пуголовок, прачик, полоник, 

циганська риба; головань; 
раст. Сстудаїіз воїїа- ряст. 

Головачь, рьшіа Сойиз--бабець, 
головань, гсловач. 

Головгтьй--головатий; о коч 
няхь растеній--головистий. 

Головка--голівка, голівонька, 
головонька; у растені 
ловка; у мака-- маківка; у 

винта, гвоздя , шпильки-- 
шпак; головки вь обувч-- 
пришви. . 

Головки пвтушьи, раст. |а- 
таїит ригригецт-- шандра. 

Головль, рьба Мидії сБеїо-- 
галга. 

Головной--головний, голов'я- 
ний, й 
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Голосокруженіс--заворот, за- |! 
паморока. 

Головоломка- морока. 
Головоломньй-- морокуватий, 

морочливий,. 
Головомойка--(иносказ.) почу- | 

бенька. і 
Головорізь --різун, герлеріз; 

паливода, варивода, шибе- 
ник. 

Головушка--голівовька, голо- 
вонька, головочка. 

Головчатьй- головчастий: 
Голодать--голодувати. 
Голодающій--голодюк. 
Голодньй- голодний, голодо 

вий,недорілний, неро ючий 
Голодовка,-- голоднеча, голод. 

ня, гогоддя, голодівка. 
Голодуха - голодування, голо- 

дання. 
Голодь--голод, безхліб'я, без- 

іїжжя. 
Гололедица-- ожеледиця, оже- 

ледь, ховзкавиця, поледо- 
виця, ожеледа, ожелизь, 
совзениця, позлитка, сли- 
зота, голедиця. поледівкг, 
голощік, голощок. 

Голосистьй--голосний. 
Голословньй -- безпідставний, 

бездоводний. 
Голосованіе-- голосування. 
Голосовать-- голосувати. 
Голосовой -- голосовий. 
Голось--голас; (баллотир.) об" | 

явка. У 
Гоптьль, плої нич. инс-шерла, 

шергетка. ; 
Голубель, раст. Уассіпіц т 

чіідіпозит- лохина, піяки. | 
Голубенокь -- голуб'я, го 

луб'ятко. 
Голубець -- (лакит, блакить 

(краска); грибь. Вдагісиз 
уіоіасец5--синюх 

Голубизна-- блакить. ! 
Голубика- см, Голуб ль. і 
Голубиньй- голуб'ячий, голу 

бинячий І 
Голубка-- голубка; пт. голубка, 

тслубиця. 
Голубки раст. Вачіїедіа уміде | 

гі5 |.--оксамит, орлики. | 
Голубоватей- блакитнявий 
Голубоглазьї - синьобкий і 
Гапубой- блакитний. І 
Голубой лютикь, раст. Всопі- 

шт МареПйи5-тоя. - 
Голубь, Соїштра--голуб; зо- | 

Голоеокруженів ГордитЬся, 

бастьй. С. дийигоза--гор- 
леч; турмань- туркот, тур- 
кутіульсной-припутень:;ліьс 
ной сизьй--синяк; дикій-- 
горлиця, дикар. 

Голубіть -блакитніти. 
Голубятникь--голуг'яр; голуб- 

ник. 

Голубятня--голубвик 
Гольтьса--голота, убіж. 
Гольй--голий. 
Гольшь- гольтіпака, гольтя- 

па, гольтіпа, гольтяпака, 
голота, голюк. голяк, го- 
локолінець, голоколінок, го- 
лодранець, голодрабець, го- 
лодраб;  минер -- галька, 
круглячок; раст. Заїміа пи- 
чап5 - бабка; яйцо безь скор- 
лупьш--виливок. 

Голь--голота, єдваб, 
шок. 

Гомерическій--гомеричний. 
Гоненіе--погонка, пересліди, 

угноблення. 
Гонець--гонець, гінець. 
Гонитель,-ница-- пригнобник,- 

ця, утискач,-ка, напасник,- 
ця, утисник, ця. 

Гонка--гін;сплавь- сплавачка; 
-плоть-сплав;водки- перегін; 
нагана, вимова, док'р. 

Гонобобель--см. Голубель. 
Гонорея, мед.-збур. 
Гончая собака--гончак. 
Гоньба-- гонитва; розгон; ізда, 

розгон. 
Гонять- ганяти, туряти. 
Гора--гора. 
Гораздо--багато, дуже;-лучше 

-багато краще. 
Горбат ай--горбатий. 
Горб-тьть -горбатіти. 
Горбина -горбовина; обаполок. 
Горбистьй--горбуватий, гор- 

бастий. 
Горбить--горбувати. 
Горбунь,знья - горбань.-ня. 
Горбушка»-окраєць, окрайчик. 
Горбь- горб. 
Горбьміль--обапол, обаполок. 
Горделивость -- гордовитість, 

гордуватість, тордовли- 
вість. 

Горделивьй--гордовитий, гор- 
дуватий, гордовливий. 

Гордець -- гордій, горцдівник, 
гордун, фудулія, гординя. 

Гордиться - пишатися, гонору- 
ватися. 

адама- 



Гордо -Горожанянь 

Гордо-згерда, гордовито, дум- 
но. 

Гордовикь,раст. УМ'Ббигпит І ап- 
бапа--гордина, гордовина. 

Гордость-бута, гордощі, форс, 
фудулія, пиха. 

Гордьй-гордий, пишний, лум- 
ний, фудульний, хамний. 

Гордьня- см. Гордость. 
Гордячка -гордівниця, гордій- 

ка. 
Горе--горе, лихо, біда; жаль, 

смуток, журба, туга, без- 
голов'я. 

Горевать -- горювати, у тугу 
вдаватися, журитися. 

Горельєфь--горорізьба. 
Горемька--побідаш, побіден- 

ник, торяка, горопаха, бідо- 
лах, бідолаха, бідорака, бі- 
дораха, бідолака, неборак, 
неборака. 

Горемькать--бідувати. 
Горемьічньй--побіденний, го- 

ропашний, горюшний, бі- 
дашний, бідацький, бідо- 
лашний. 

Горенка--покоїк, світличка. 
Горестньй, о--тужний, жур 

ний. 

Горесть--туга, Утуга, журба. 
жаль. 

Горець--верховинець, гірняк. 
Горець птичій, раст. Роіуро 

пит агісиіаге І.--спориш, 
дерес. 

Горечавка, раст. бепбіапа сго 
сіаіа--таралишник,  лихо- 
манник, товстушка,терлич. 

Горечь--гіркість, гіркота. 
Горизонтальность-поземність. 
Горизонтальньй--поземний. 
Горизонть-- Обрій, позем, вид- 

нокруг, крайнебо. 
Гористость-горяність, горови- 

тість, 

Гористьй-горяний, горовитиї 
Горихвостка, пт.-дрижифіст. 
Горицвіть, раст. І усНіпі5 (уе5- 

регііпа зівіногр)- -сліпак. 
Горка (для катанья на салаз- 

кахь)-спускалка, 
Горланить--зілати,  горлати, 

галасувати, репетувати. 
Горлань -горлай. 
Горленка, пт. Тигій8 ашгіїше - 

птукач, птукавка; СоїштЬа 
Тигіиг 1.-туркавка, гор 
личка, туркало. 

Горлець, раст. Роіудопит 
візіогіа 1.- левурда, рак-ві 
шийки. 

Горло- горло, горлянка; бу- 
тьмлки -- шийка; дьхатесль- 

ное-дишиця, дишн»к. 

Горловина- - джерело. 
Горловой--горляний. 
Горлодерь--горлай. 
Горлупа, горлупчикь, раст. 

Випіаз5 огіепіаіїз-грицики, 
свербига. 

Горльшко --горличко; (вь бу- 
тьлкЬь)- шийка. 

Горлянка, раст.  Впіеппагіа 
діоіса-цмин розовий: Рі» 
пеїа уш'дагі5 -- суховерх, 
суховершки; колба --шийо 
ватка, 

Горнило--горен, горн. 
Горнильньй--горновий. 
Горнисть--сурмач. 
Горница--покій, світлиця, 
Горничная--покоівка. 
Горногорошекь, рас". Огори5 

уегпиз і.--горошок гороби- 
ний, 

Горнозавоцскій--гірничий. 
Горнозаводство - гірництво. 
Горнопромь'шленникь-- гірно- 

промислевець, 
Горнопромьшленность--Гірно- 

промисловість, 
Горнорабочій -- гірняк, шах 

тарь, рудник, гірник, гір 
няк. 

Горноставявій -- горностальо- 
вий. 

Горностай--горнотарник, гор 
носталь. 

Горнушка--9пічок. 
Горнь--горен, горн; для обж. 

кир тичей--гартовня; сурма. 
Горньшй--гірний, гірський, го- 

ровий;-ное масло-- нафта. 
Городить-тинити, городити; 

-вздорь-верзти, торочити. 
Городишко--містечко. 
Городище - - велике місто; го- 

родисько, городище. 
Городовой, прил. -- міський; 

сущ.--городовик. 
Городокь--містечко. 
Городской--міський, 
Городь-- місто;-губернскій- гу- 

берніяльне місто; -уфадньй-- 
повітове місто. 

Горожанинь-ка--Мішанин, го- 
родянин, міщанка, горо- 

дЯянка. 



12 Горокопь--Гостить 

Горокдпь--гірник. зі болізний, смутний, бідо» 
Гороховидньй--горошкуватий, лашний, гіркий. 

горохуватий. Горькльй сегірклий. 
Гороховина, горох. солома -- Горькнуть--гіркнути. 

гороховики,  горохвиння, | Горько--гірко. 
торохв'янка,  горохлянка, Горьковатьгшй-- погіркий, при- 
гороховина, горошіння. 

Горохогникь дикіи, раст. Іа- 
їугиз 5уМуєвігів-укладник;ши- 
шков., 1. бдбетозиз -- чина 
розова. 

Гороховий--гороховий, горох - 
яний. 

Горохь, раст. Різит 5айупт-- 
горох; - журазлиньй, Місіа 
зерійті -- сокирке; кошачій, 
Взігадаїцз діусурпійия --не- 
наситець. 

Горошекь--горошок. 
Горошина- горошина. 
Горошчатьй-- гороцікогатий, 
Горстка -- жменька, жмінька, 

жмінечка. 
Горсть-жменя: вьдвь руки-- 

пригірщ. пригсрщ. 
Гортань, анат.--дишиця," гор 

танка, горпя 
Горчгкь, рибо Кподецє 5іго- 

сец5 -- черевуга, черевуха, 
пукас: 
регбісагіа--гірчак. 

Горчать-гіркнути. 
Горчить--гірчити; отаьіваться 

торькимь-торенити. 
Горчица раст. Зіпаріз5 -- гір- 

чиця: полебая--5. агуеп5і8-- 
торупа, горунка, свиріпа; 
припраза- муштарда. 

Горчичникь--синапизна. 
Горчичница--муштардник. 
Горчичньй--гірчиштий; сина- 

пизмогий. 

Горшечникь--гснчаре. 
Горшечничать -гончарувати. 
ГТоршечньй -горшкових; гої 

чарський, гончарний. 

Горшочь горщик, черсак! 
д'я варки борща--боршщів 
вик; для каши -- кашник; 
для 
золінник; цьітоуньй -- те- 

ширяющійся кверху-тєтань - 

! 
Роїудопит і 

Ї 

бученья -- золільник, | 

жик, риновка, зільник: рас- | 

ка; большой, какь котелл,-- 
саган, покотіло; чугунньй 
т чавун, казан; мідньй -- 
мідень; плавильньй - ти 
тель; цилиндрич.--стовбун. 

Горькій гіркий; прикрий, | | 

гірклий. 

Горькость-гіркота, гіркість. 
Горілки, игра-горюдуб. 
Горблое-паленина, йшмаляти- 

на. 

Горільй-горілий, палений. 
Горініе-горіння, палення. 
Горіть-горіти; вь печи-пали- 

тися; безь пламени-жаріти, 
жевріти; издавать свіЬть- 
світитися. : й 

Горючесть - палахливість, за- 
гальність, палкість. 

Горючій-палахлизий, запаль- 
ний, пал'ий, огнепальний. 

Горюшко-горенько, лишенько. 
Горячеє (блюдо)-гаряча страва, 

гаряча потрава. " 

Горячечньй-гарячковий. 
Горячительньй--палючий. 
Горячить--роспаляти,  роспі- 

кати. 
Горячиться-хвилюватися, рос 

палятися; тріпатися; о жи» 
вотньхь-рлитися. 

Горячій -- гарячий; пекучий: 
палкий,запальчастий, паль 
оний. 

Горачка, мед. огнегиця, 
вог свиця,гарячка; запаль- 
чивость- пал, палкість, за- 
пал. 

Горячность--палкість, запая, 
запаління. 

Горячо--гаряче; палко, з за- 
галом. огненно., 

Госпиталь--шлиталь. - 
Госпитальньй--шпитальний. 
Господа!--панове!. 
Господень--господній, госпо- 

девий, божий. 
Госполинь----пан; - мном.-па- 

ни, панове, панство. 
Господскій--панський. 
Господство--панування, посі- 

лість. 
Господствовать--панувати нац, 
верховодити; панувати, пе 
реважати; надь мЬьстностью 
-горувати, панувати, до- 
мінувати. 

Господствуюшій -- запосілий, 
пануватьний, домінальний. 

. 



господь--Господь, Пан. 
Госпожа -- пані, добродійка, 

паніематка, господиня. 
Гостепрілмньй--учтивий, го- 

стинний, прийомний. 
Гостепріимство-- гостинність, 

учтивість, прийомність. 
Гостиная--вітальня. 
Гостинець--дарунок, 

нок. 
Гостиница--готель, отель, за- 

їзд. 
Гостинодворець--крамарь, ку- 

пець. 
Тостинньй дворь -- крамниці. 
Гостить  гостювати. 
Гость-- гість. 
Гостьба--гостювання, гостина. 
Гостья--гостя. 
Государственньй--держазний. 
Государство -- держава, пан- 

ство. 
Государствовать -- панувати, 

державувати. 
Государьшня -- пані; королева, 

цісарева, найясніша пані. 
Государь--пан; король, цісарь, 

" найясніший пан. 
Готическій--Готичний 
Готодвальня -- пристрійня, ри 

сувальня. 
Готовить--готувати, лагодити, 

лаштувати,  споряджати, 
строїти; готувати, порати- 
ся, варити;-ся, - готуватися, 
лагогитися, лаштуватися, 
споряджатися, строітися 

Готовность--готовість; охота, 
хіть. 

Готовьій--готОвий, злаштева- 
ний, впорядкований; ладен, 
радніший, охочий. - 

Грабаздать--хапати, гарбати 
Грабежньй --злирський. 
Грабежь-- рабунок, рабування, 

рабівництво, здирство, шар 
ланина, харцизство, грабіж, 
грабіжка, грабунок, здир 
щина. - 

Грабелина -- грабильно, граб 
лисько, граблище, держів- 
но. 

Грабельньй--грабльовий. 
Грабельріикь,-ца-- громаділь- 

ник,-Дя. 
Грабитель -- грабіжник, дерій, 

дерун, херциз, харцизник, 
здирця. 

Грабительскій -- здирливий. 
рабівнинький. 

подару- 

Господь-- Гранать 

| 
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Грабительство -- рабування; 
зпирство, рабівництво. 

Грабительствовать--рабувати; 
здирати. 

Грабить -- громадити, гребти; 
рабувати, гарбати, шарла- 
ти, лупити,  харцизити, 
плюндрузати, 

Граблеобразньй-граблюватий. 
Грабли--граблі;-коннья --гро- 

маділка. 
Грабь, бот.--граб. 
Гравегь--ритовник. 
Гравилоть, раст. Сбейт игра- 

пит--вивішник. 
Гравиро гальньй-ритовничий;- 

ная мастерская -- ритовня. 
Гравированіе--ритування; ри- 

товництво. 
Гравировать--ритувати, рити. 
Гравировха--ритуванння. 
Гравій, минер. -- ринь, рінь, 

жорства. 
Гравюра -- ритина, ритовина 
Градина--градовина. 
Градобитіе--гралобоіни. 
Градовой- градовий. 
Градусникь--тепломір. 
Гралусньй--ступінний. 
Градусь--ступінь. 
Градь--місто; град; граловая 

буря--градовиця. 
Гражланинь, -нка -- громадя- 

нин,-нка. 
Гражданскій--громадянський; 

цивильний. 
Гражданственность-громадів- 

ство. 

Гражданственньй -- громадіїв- 
ський 

Гракать--кракати. 
Грамматика--граматика. 
Грамматическій граматичний. 
Грамота--(грамотность) пись- 

мо, письменність; лист; дек- 
рет; дипльом, патент;-вЬ- 
рительная--лист поручаль- 
ний; охранная--глейтовний 
лист, глейт. 

Грамостей--письменний, пись» 
мак. 

Грамотка--листик. 
Грамотность--письменність, 
Грамотньй--письменний. 
Граната--гарматень. 
Гранатньй--гарматневий; гре- 

надовий. 

Гранать--Гревнад; 
пове дерево. 

бот--гурена- 



т. 

Грандіозньй--величній, 
Граненіе-- шліхування. 
Гракненьй -- рубчатий, 

частий, гронястий; 
ваний. 

Гранильньй--шліхувальний. 
Гранильщикь--шліхарь. 
Гранис'ьій--рубчастий, гран- 

частий, гранястий. 
Гранитньй--гранитовий. 
Грайить--дикарь, гранит. 
Гранить--шліхувати. 
Граница--кордон, грань, хи- 

тарь, межа; изь деревьень 

-- перетика. 
Граничить--межувати. 
Граничньй-- кордонний, межо- 

вий, сумежний. 
Гранка--см. Граненіе; обь оріь- 

хахь--близнята. 
Грановитьй--см. Граненьй. 
Грань, мбра віса--гранум. 
Грань--пруг, руб, грань; карб, 

карбіж межа, | 
Графа- шпальта. 
Графикь--нарис, роспис. 
Графинь--карафа. 
Графиня--грапиня, грабиня. 
Графить, минер.-Графит. 
Гоафитньй--графитовий. 
Графить--линювати, шпальту- 

вати, реглювати. 
Графическій--рисовний, 

фичний. 
Графленіє--линювання, шпаль- 

тування, реглювання. 
Графленьй линьодваний 

шпальтований. 
Графскій--грапський. 
Графь - грап. 
Граціозчость, -гловкість, хупа- 

вість, «оасчість,  храші? 
ність. 

Граціозньй, о-ловкий, хупа- 
вий, красний, граційний. 

Грація -ловкість. 
Граченокь -- граченя, граче- 

нятко. 

Грачь, пт. Согуц5 Йидіїеди5- 
грак, гайвороч. 

Гребенка--требінець; для пря- 
денья-гребінь. 

Гребенная трава, раст. Ата- 
гапібиз5 сацдаїц5--турецьке 
просо, просо дике. 

Гребенной-гребінний. 
Гребеночньшй--гребінний, гре 

бінцевий. 
Гребенчатьй-гребенястий, гре- 

бінчастий, гребенатий. 

гран- 
шліхс- 

гра 

Грандіо: 

і 

най--Грибь 

Гребенщикь--гребінник. 
Гребень-гребінь; у птиць-гоє- 

бінь, чубок; для расчесь- 
ванья льна, конопли-щіт- 
ка; горь-вершок, шпель. 

Гребець--(на лодкф)- весляр; 
(на полі)-громадільник. 

Гребешокь -- см. Гребень; у 
птиць грудн. кость-грудни- 
на, кобилка. 

Гребешокь пітушій, раст. Апа- 
гапіпи5 сацааїн5--турецьке 
просо. 

Гребло -стрихірь, стрихулець; 
весло. 

Гребля--гребня; гребовиця. 
Греблякь, насік. Уеїа-веслун. 
Гребневидньй--гребінястий. 
Гребной--весловий. 
Гребнуть (весломь)-погребну- 

тися. 
Греза--мрія, мара. 
Грезить-мріяти,  марити;-ся- 

привиджуватися, верзтися, 
маритися. 

Гремучій-гремкий, гуркотли»- 
вий ;-чая змібя-тарахкавка. 

Гремушка--брязкальце. 
Греміть-греміти,  грімотати, 

грімотіти, гуркотати, гур- 
котіти, турготіти, торох- 
кати, торохтіти, погрімати; 
начинать кгреміть-вигрім- 
ляти. нагрімляти; греміть 
издалека-відгрімляти; о бу- 
бенчикахь-брязчати, бряз- 
котіти. 

Гренки--потапці. 
Грести-веслувати, гребти, об- 

грібатися, (кормой впередь) 
табанити; горнути, грома- 
дити, згортати, загортати; 
гарбати, загортати, загрі- 
бати. 

Грецкій орвхь--волоський го- 
х. 

Греча, раст. Роїіудопигп Кадо- 
ругит--гречка. - 

Гречина, раст. Асбійеа Міе- 
Гоїййшт-- деревій, серпоріз, 
крівавник. 

Гречиха--гречка;-птичья, Ре» 
Іудопиті ауісиіаге-спориш. 

Гречневикь--гречаник. 
Гречневьшй--гречаний, 
Грибной--трибовий. 
Грибовидньй--грибастий, 
Грибь- гриб, губа. 
Грибь бвльй, Воіеіцз едціїз се 

черствах, решетняк, 



Грива-грива; горь: гребінь; па 
гірок, згірря; конская,раст. 
Еипраїогійт сапбіцт сідач. 

Гривачь-гривань. 
Гривенникь, монета-двадцят 

ка. 
Гривистьй-гриватий, гривас 

тий, гривкастий. 
Гримаса-гримаса. 
Гримасникь-ца-гримасник-ця 
Гримасничать гримасувати. 
Гримировать -гримувати. 
Гримировка--гримування. 
Гримь--грим. 
Гриппль, мед.--хрипка. 
Грипомь, раст. цеопогия Саг 

Чіаса-псячка. 
Грифель-писало, шифер. 
Грифь-(птица) кондор, гриф; 

муз. шия; рукоятка сабли- 
держак. 

Гробница-ломовина,доломина, 
нагробок, надгробок. 

Гробовой-труневий, трунвовий 
трумновий. 

Гробовщикь - трунарь, трум 
- нарь, трунварь. 

Гробокопатель -- погребарь, 
гробокоп, грабарь. 

Гробь--труна, трумло, трун- 
ва, трумна, домовина, до- 
ломина. 

Гроза-громозиця, туча, чнара; 
лихо, лиха година; погроза; 
пристрашка. 

Гроздовидньй -- гронуватий, 
тронуватий. 

Гроздь--гроно, грона, гроно, 
китяг, китях, кетяг, кетях, 
кім'ях, кім ях,  кимнях, 
ким'ях. 

Гроздь песій, раст. Іопісега 
. хуїовіецті--жимолость. 
Грозить, зиться -- по. рожати, 

погрожувати, загрожувати, 
нахвалятися, сварити. 

Грозньй-грізний, грімний, су- 
ворий; страшливий. 

Грозность-грізність, грімність, 
суворість; страшливість. 

Грозовой- тучний, громов ч- 
ний, чваровий, громохмар- 
ний. 

Громада--купа, велич, озія. 
Громадина--(о людяхь) хазія, 

гріло, велич, едоробало, о- 
доробло, бардадим, огвара, 
ломусі(с предметахь)велич, 
одоробало. 

Громадность -величезність. 

Грива -Грубить. 
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Громадньій - величезний. 
Громила-руінник, руйнак,роз- 

бишака. злодій, буродій, 
буришака, 

Громить-бурити, нищити, руй- 
нувати. 

Громкій-голосний, гучний;сла- 
ветний, уславлений. 

Громко-голосно, гучно; 
голос, у голос. 

Громленіе--нищення, бурення. 
Громовержець--громокидець, 
громовникь--громовик. 
Громовой-громовий, грімний. 
Громогласіе--голосність, гуч- 

ність. 

Громогласньй--голосний, гуч- 
ний. 

Громоздить -нагромаджувати, 
копичити: о льсахь-ришту- 

на 

вати; ся-МоститиСяЯ, вила 

зити, чаряпкатися. 

Громоздкій--одорозлий, бам- 
булий, озійний, хазійовий, 
непокладний. 

Громоотводь--громовинник. 
Громь--грім, перун: гуркіт, 

гуркота, гуркотнеча, гур- 
котня, гуркотняза, грук, 
грюк грюкнява, грюкотне- 
ча, грюкотнява. 

Громьхать,-хнуть--торохтіти,"! 
хнути, грукати, кнути, гур- 
котіти,тнути, грюкотати,- 
конути. 

Гроть--печера, печеря, яски- 
ня; морс. чайма. 

Гроть- мачта--грот- щогла. 
Грохнуть--торохнути, чварах- 

нути, хряпнути, хряснути, 
бухнути. 

Грохнуться-хряпнутися, хряс- 
нутися, кропнутися, хрьоп- 
кутися, чварахнути, геп- 
нути. 

Грохотаніе (грома)-рокотня, 
гуркотня, гуркотнява. 

Грохотать--тарахтати, торох 
кати, гуркотати, гуркотіти, 
вигрімляти. 

Грохоть -- торохнява, торох- 
неча, гуркіт, грук, грююк 
решето. 

Грохь, межд.-гуп, бух, кеп. 
Грошовьій-шаговий, дешевий. 
Грошикь--шажок. 
Грошь--шат, феник. 
Грубить--грубіянити, 

жати, сруталити, 
знеза- 



ть 

Грубіянство -- брутальність, 
брутальнява,  брутальня, 
грубіянство. 

Грубіянь,-нка -брутальник,-ця, 
грубіян,-ка. 

Грубость--мугирність,  грубі- 
янство, брутальність. 

Грубьй - мугирний, жорсткий 
суворий, брутальний; о го 
лось--товсти о матерій, 
бумагь, кожБ - цупкий. 

Грубіьть-груб шати, тверднути. 
Груда--стос, купа; сньгу, льла, 

згмли--брила. 
Грудастьй - персистий, груд- 

нистий, цицятий, цицька- 
тий. 

«Грудина--груднина. 
Грудинка (гусиная особ. обр. 

приготовленная) -- полоток. 
полоть. 

Грудной-грудний; о ребенкі 
--цицьковий. 

Грудобрюшной -- грудозерев- 
ний;ная | програда -діаф- 
рагма. 

Грудь- груди; перса, перси, 
лоно, лоньо, циця, цицька. 

Груженіе--ладугання, терки- 
лування, вантаження, ху- 
рування. 

Грузль, грибь Вадагіси5 уейе- 
тец5--рунатка, груждель. 

Грузить--ладувати, теркилу- 
вати, вантажити, хурувати: 
-ся--ладуватися, теркилу 
ватися, вантажитися, хуру 

У ватися. 
Грузка--см. Груженье. 
Грузкій -тяжким, важкий. 
Грузнуть--гружавіти,  топи-- 

тися: о груцяхь, вь'мени-- 
наликатися. 

Грузньй--тяжкий, пажкий, ла- 
довзий, навантажений; п'я- 
ний. 

Грузніть--тяжчати, важчати. 
Грузовикь--ваговіз. 
Грузовой --ладовний, вонтажо- 

вий, вагови тягарувийд, 
вантаговий. 

-Грузовщикь, хозянчь груза-- 
ладовник, ваговласник, кра- 
мовласник. 

Грузоподьемность -- тонаж- 
вість. 

Грузоподьемньи-- підоЙ МОВий; 
тонажннй. 

вантажник, Грузчикь --носак, 
носій ладунник, теркиляк, 

Грубімиство -Грькопадянів 

Грузь--ладун, вантага, ван- 
таж, тяга, тяжар. 

Грунть--грунт, земля, рілля; 
фонь--тло. 

Грунь, грунца (аллюрь лоша- 
ди)-трух. 

Группа--купа, гурт 
Группировать -- гуртувати, 

токмити. 

Группкровка-гуртування, гур- 
тація. 2 

Грустить--сумувати, смутку- 
вати, смутно себе мати, у 
смуток вдаватися, жури- 
тися. 

Грустньй-смутний, смутли- 
вий, тужний, тужливий, 
хмурний, тоскний, журли- 
вий, журний. 

Грустніть -суміти. 
Грусть- смуток, сухота, сму- 

та, смутність, сум, сумота, 
журба, журбота, жура, жу- 
риця. 

Груша, дерево--груша; плодь 
--грушка; земляная, Не- 
Гапібаз5 иБего5и5--бульба: 

" сахарная--цицуля, ціцаня: 
мускатная - пахнячка. 

Грушевидньй--грушеватий. 
Грушевка--грушівка, дулівка. 
Грушевьій--грушевий. 
Грьтжа, мед.-гила. 
Грьжевникь, раст. Зедит асге 

--часник гадячий, гонець, 
молодень; раст. апарпаїїцт 
діоєсит--гадючаник. 

Грьжевой, грьіжньй--гилавий 
Грьжная дубравка, раст. Ме- 

гопіса Спатаєдгуз--приво- 
рот, поиворатки, безвершки. 

Грьгкникь--гилун; раст. Нег- 
пістіа діабга--гладун, остуд- 
ник. | 

Грьшжница, раст. Вода 
їап5 1.--суховершки. 

Грьзеніе--гризіння. 
Гоьізть--гризти, точити: мор- 

дувати, дрочити. мучити;- 
ся-гризтися; сваритися. 

Грьзунь--гризач. 
Грьлка--огрівка, огрійниця. 
Грьніе--гріття, гріння. 
Гріьть--гріти. 
Грьховньй--гріховний. 
Грьховникь, -ца--гріховола. 
Грьховодничаньє -- гріховол- 

ство., 
Грьховодническій--грішничи її. 
Грьхопаденіе--гріховпал, 

гер- 



Гртаьв--Гуртовщикь. 

Грьхь--гріх; причина; помил- 
ка, ьгріх: нещастя, лихо. 

Ірьшить -- грішити; помиля- 
тися; мати хибу, ваду, ганч. 

Грьшникь, цпа--грішник,-ця. 
Грвшно--гріх; деток.-грішки. 
Грьшньй--грішний; винний. 
Гряда -- (вь огоролг5) грялка, 

підмет;-горная- пасмо; подь 
водою--коса; пашенная по- 
лоса- загін. 

Грядка -- грядка; жерлка: гь 
переносной ліьствиць-- ща- 

бл 24 м - 
Грядущій -- прийдешній, при- 

йдучий, потомний, потом- 
ній; вь тельгіе-полудрабки. 

Грязевой (о ваннахь)-муловий 
Грязелечебница--мулолікарня. 
Грязи, лечебн.--муло цілюще. 
Грязнить--брудити, бруднити, 

каляти. 
Грязнуля -- задріпанець,-нка, 

заброца, забрьоха, затьопа, 
замазуха, замазура, неохая, 
нехліюя, нечепура, нечупа- 
ра, пелеханка,неохайник,-ця 

Грязньй -брудний, кальни 
Грязньть--брудніти. 
Грязь -- бруд, брудота, бруд- 

нява, грязота, грязя, кал, 
багно; изь подьколесь, ко- 
льть--Иверень; густая вь 
рькь, болоті -- твань; за- 
мерзшая -- храпа, храплє, 
колоть, груда: - на тьль-- 
туриця, леп, тімениця;-иль 
солян. озерь--пукал. 

Грянуть -- грімнути; вдарити 
на;ся - бехнути, гепнути, 

- торохнути. 

"уба, геогр.--затока, сага. 
Губа--губа; мн. вуста. 
Губастьшй -- губатий; суш. -- 

тригубач,  губань, губач, 
губрій. 

Губернія -- Гопк, округа, гу 
берня. 

Губернскій -- полковий, окру 
говий, губеркіяльний. 

Губжа, раст. Сігіїит оіегасейт 
--хробуст, жовтий хробус" 

Губитель,-ница--згубник,-ця 
убительньмй--згубний. 

Губить--занапащати, нищит» 
тратити. 

Губка--губка, губонька; Зроп 
діа -- вамбак, спунья, дір 
чавка. 

' 
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Губкообразньй -вамбакуватий, 
спун'юватий, 

Гуденіе -- бринькання, циги», 
кання. гудіння. 

Гудила--гудак, цигикач, 
Гудить--бринькати, цигикати, 
Гудокь--гулілка. 
Гудьзь--густи; глухо-гуготіти. 

стугоніти; о насЬк. чутіти. 
Гужевой--хуровий, возовий. 
Гужемь--на хурах, на возах. 
Гузица, пт. Моїасіїїа--трясих- 

вістка, трясидупа. 
Гулевьй--гулящий. 
Гулежь-гульня 
Гулкій--гучний, голосний. 
Гуль--стугон, гомін. 

, Гульба-погуляння, погулянка, 
гульня. 

Гулючка--піжмурки,куці-баба. 
кіці баба. 

гулявица тьгячелистникь, 

раст. Асіїейе Мінебоїит-- 
серпоріз, деревій, крівав- 
ник. 

Гуляка -- гульвіса, гультай, 
гультіпака, гультЯй, бень- 
кетарь; волоцюга, марно- 

трав, марнотрат, марнотра- 
вець, марнотратник, маса- 
лига. 

Гулянье--погулянка, погулян- 
ня, гуляння, гулянка, про- 
холка. 

Гулять -- гуляти; ходити на 
проходку, шпацірувати, хо- 
дити на шпацір; гуляти, 
бенкетувати. 

Гуманность--ліодяність. 
Гуманньй--людяний. 
Гуменникь -- тік, стожарня, 

стоговище; гуменник, то- 
ковий; пт. Ап5ег 5едеїит-- 
дикий гусь. 

Гуменньй--токовий. 
Гуменце попово, раст. І еспіо- 

дог їагахасит Ї.-кульбаба. 
Гуменщикь-- гуменний, токо- 

вий. 
Гумно -- тік; конное-гарман; 

постройка-клуня, стодоля. 
Гуньба, раст. Меїїїоби5 соєгії- 

ієа--буркун зілля; мед. Ар- 
Бібае--пліснявка. 

Гунявьій--голомозий; шолуди- 
вий, 

Гуртить (монету)--Карбувати. 
Гуртовой -гуртовий. 
Гуртовщикь--гуртовник; гур- 

топрав. 
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Гурть (на монетф)--карб, кар- 

Гурченіе-карбугання. 
Гурьба--югма, ю ба. 
Гусарня--гусник. 
Гусарь-гусарин: пинхвв. 
Гусеница--усінниця, осельня, 

гусільниця, усільниця, гу- 
сельниця, гусельня, гусень:; 
наськ. Вгсіїа Небе--ріжа: 
наськ, геометра--п'ядак. 

Гусенокь--гуся, гусятко, гусе 
ня, гусенятко. 

Гусиньй--гусячий. 
Гусли--гусевки. 
Гуслярь--гуслиста. 
Густера, рьшба Лргагтіз Біїсса- 

густирька. ' 
Густить-густити, згущати;-ся- 

гуснути. 
Густо--густо; рясно; круто. 
Густоватьй -- густавий, по 

густий. Й 
Густой--густий; рясний; кру 

тий. 
Густолиственньй-- ополистих, 

ряснолистий 
Густорастущій-- ряснорослий. 
Густста--густість, густиня гу- 

щавина, гущина. 
Густошерстей--одіжний. 
Густьть--гуснути, густішати. 

тужавіти. 
Гусьня--гуска, 
Гусь - гусак. 
Гуськомь-гужем; низкою, клю 

чею. 

Гусятина--гусятина. 
Гусятникь - гусятийхк, гусяр. 
Гусятня--гусник. 
Гуща--гуща, осац; фус. 
Гяурь--джавур. 

д. 
Да, нар. -- так; еге, 

атож; союзь-та, 1, а, 
при повелит. 
хай, нехай. 

Дабь--аби, аби-б, щоб. 
Давать, дать--давати, дати; 

надавати, додавати, відда- 
вати, видавати, подавати; 
давати, допускати, стити, 
дозволяти-лити;-ся-давати- 
ся. 

Давежь--см. Давка. 
Давить--чавити, душити, гні- 

тити, тиснути, стискати. 
чемесити, щавитн, труди- 

авжеж. 

але 
накл. -- нак. 

Гурть--Дамочка, 

ти, муляти, 
Давича--доперво, допіро, допі- 

ру. 
Давка--тиск, тіснява, тіснота, 

натиск, налога. 
Давленіе--чавління,щавлінля, 

чемесіння, тиснеяня, тиск, 
гніт; физ.-нагніт. 

Давненько--подавно. 
Давнишній - давній, колишній, 

відколишній, бознаколиш- 
ній, спозаколишніий, 'казна- 
колишній. 

Давно--давно. 
Давчоминувшій -- давнезний, 

давненезний, давнеколиш- 
ній, давноминулий, поза- 
давній, позаколишній, боз- 
наколишній. 

Давнопрошедшій--см. 
минувшій. 

Давностнвій-давнезний. дов- 
ниновий, давненезний. 

Давность--давність, давнина. 
Давя, нажим2я--натиски. 
Даже-чнавіть, аж, навіт. 
Дакальщикь, ца -- потакайло, 

потакач, ка, потаковник,- 
ця, підбрехач: 

Даканье--потакання, такання. 
Далекій--далекий. 
Далеко--далеко. 
Далековато--подалеко. 
Далекодостигающій -- далеко- 

сяжний. х 
Далекость -"?7екість. 
Даль--дале ин, далечінь, 

далеч, дце-аня, Ддальнина, 
далекість. 

Дальній -далекий. 
Дальнобойньй--далеколучний, 

далекострільний. 
Лальновидность-- далекогляд 

ність. 
Дальновидньй -- далекогляд- 

ний. 
Дальнозоркій--далекозорий. 
Дальнозоркость -- далекого- 

рість. 
Дальность--далекість. 
Далье--подалі, далі. 
Дама- пані, дама; вькартахь- 

краля, вишник; вь щаш- 
кахь--дамка. 

Дамасская Нигелла, раст. Мі- 
деїїа дагпазсепа--павучок. 

Дамба--тама, га", гдїка, га- 
та, гребля. 

Дамочка - панійка, 

Давно- 



Дакпная«-Двоекратньй. 

Данная (на владьч'єе аздвижи - 
мостью)--запис, данна. 

Данникь,-ница--голд'вчик,-ця. 
Данное -факт; мат.-данчість, 

фактівка. 
Дантисть--дантист; (иронич) 

- рвач. 
Дзань--данина, податок, дача: 

зерномь--осип, 
Дареніе--дарування, даріння. 
Дареног--дарсвизна, дарів- 

щика, даремщина. 
Дареньй--подарковий, даро 

вагий, даріжний. 
Даримьй - подарковий. 
Даритель,-ница-дарівник, - ця, 

наравець, надавця. 
Дарить -дарувати. 
Дармоідствовать--цармоїжку 

вати. 
Дармозвдньй--дармоїжний,дар 

моідний. 
Дармоїдство--дармоїдня, дар 

моїжки, дармоїдство, 
Дармоїдь,-ка -- дармоїжник, - 

ця, цармоїдц,-ка. 
Дарованіе - (пожалованіе) нм» 

дання: (таланть)  талач 
хист, кебета, хисть, кеба 

Даровать--(пзжаловать) нада 
ти; прощеніе -ломилуват , 
ви"ачити, пообачити 

Даровитость -- кебетливість, 
кебетність, стіпність, здіб 
ність, хистовитість, удат 
ність, уродливість. 

Даровитьй -- кебетливий, ке- 
бетний, стіпний, здібний, 
хистовитий, удатний, урод- 
ливий. 

Даровой--даровний, даровий, 
даревний, даремний, даро- 
витий, дармовий. 

Даровщина -- даровиця, даро 
визна. 

Даромь--ддаремне, дармо, дур- 
но; напрасно -- марне, да- 
ремне, дурно. 

Дзроносица --божодарниця. 
Дарохранительница -святодар 

ниця. 
Дарстве ньй- дарбенний, 
Дарь -- дарунок, подарунок: 

приношеніе--почестка; см. 
Дарованіє. 

Дательньй (падежь)--даваль- 
ний (одмінок). 

Датировать--датузати. 
Датскій--данський. 
Датчанинь,-нка данедь, данка. | 

- 

Дазь--см. Давать. 
Дача -давання, виланна; плат- 

ня; літнівка. вілла 
Дачникь.-ца літнівець,-вниця 
Дачньй -- літнінський, літнів 

Дек втов. лар, дара. 
ва--два; сь половиною --пів- 

третя; двб сь половиною-- 
лівтрети, 

Двадцатикопеечникь-- сорокі 
вець, сороковець, сооокізка 
сзмигризенник. 

Двадцатьшй--двайцятий, лвад- 
цятий. 

Двадцать--двайцять, двадцять 
Дваждьк--двічі. 
Дверной--дверчатий. 
Дверць -- дверчата:-кареть!, 

автомобиля -- оболона; в» 
воротахь--хвіртка. 

Двеоь--двері. 
Двиганье--ворущіння,сованчя 
Дзигатель--рухач, рухаль, ру- 

ховець, рухозик, рухадло, 
рухник, нарушник. 

Двигательньй "-- рухничий, 
рухницький, рухальний, на 
рушчий. 

Двигать, двинуть--рухали, ру 
шати, рушити, совати, су- 
нути, нарушати. 

Двигаться -- рухатися, руша 
тися ворушитися, соватигся: 
массой -- плавом пливги, 
тарагунитися, перти; вь 
путь--обрушитися. 

Движеніе--рух, порух; сь мь- 
ста -- рушання; жесть или 
рефлективноєе -- відрух, по- 
ворушіння; впоредь -- пиу- 
ступ 

Движимость -- рухомість, ру- 
хоме добро. 

Даїжимьвій--рухомий. 
Движущій--см. Двигательньй, 
Двое--двоє, двох. 
Двовбрачів--двуженство, дво- 

шлюбність. 

Двогбрачньй 
двошлюбник. 

Двовдушів--облуда, сблудність 
Двоедушничать--облудувати. 
Двоедушньй--облудний. 
Двоеженець--двужон. 
Цвоезубець, раст. Відеп5 (гі- 

рагійа-зчереда. 
ЦДаоекратньй,-о -- двураздвий, 

-о, двічний, двічі, 

дзуж-нець, 



я Двовнів | Дв'надцатиугольникь 

Двовніє роздвій; двоїння 
хим.-перегон. 

Двоетесь (гвозль)--бректаль 
Двсеточіе--деокропка. 
Девойка--двійка; лошалей- па 

ра коней;вь картахь-двій ка 
Двомльньй, хим. -- перегоз: 

нийзкубь лембик. 
Двойни-двійц», двійнята, бли 

знята, близнюки. 
Двойникь--викапанець, 

капаник. 
Двойничникь,-ца-близня, бли 

знятко, близнюк,-чка. 
Двойной--двійний, подвійниї 
Двойственность--двоїстість. 
Двойственньй--двоїстий. 
Двонть - двоїти, подвоювати: 

роздвоювати;  переганять 
(хим.; переорювати (паш- 
ню);-ся-двойнити, двоїтися. 
оздвоюватися. 

Двойчатка--двач. 
Двойчатьй--двійлий. 
Дворецкій--шахварь, шапарь. 
Дворець--палац. 

ви- 

Дворникь--челядник, двірник. 
Дворничиха-челядниця, двір 

ничка. 

Дворничій --челядницький. 
Дворня--челяда, челядь, дво 

раки, двірня. 
Дворняжка--авірчяк. 
Дворовьій--двірський, подвір 

ній; сущ. м.-дворак; сущ 
ж. двірка, дварка. 

Дворцовьй--палацовий 
Дворь-двір. 
Дворянинь--шляхтич, 

нин, д' рян. 
Дворяниться-панощитися, па 

ніти. 
Дворя :ка--шляхтянка. 
Дворянскій--шляхецький. 
Дворянство-шляхецтео, шлях 

та. 

Двоюродньй -- стриєчний;-- 
брать, сестра-брат, сестра 
у перших. 

Двоякін- двоїстий. 
Двояковогнутьй- двоістовгну- 

тий. 
Двояковьіпукльй--двоістогор 

буватий. 
Двоякость-двоїстість. 
Двувбортньй--двурядцний. 
«Двувесельньй -- двувесловий 
Двутлавьй--двуголовий, 
Двугтлазьй--двуокий. 
Двугласньй--двуголосий. 

дворя 

Двугодичньй- дворічний, дво- 
хлітній. - 

Двугорбьій--двугорбий. 
Двугривепньй -- сороковець, 

сороківка, сороківець, се- 
м мигривеник, семигривений. 

Двудневньй--двадньовий. 
Двудольньй, бот--двучастко- 

вий, 

Двудюймовьй--двоцалевий, 
Двузубець,--двозуб; раст. Ві- 

Чеп5 гірагіїна--товстушка. 
Двуколка--біда. 
Дву опьтньй -- ракотишний, 

ратишний. 
Двукратно--два рази, двічі, 

двома нападами. 
Двукратньй--двураздвий. 
Двуличность--облудність, не- 

щирість, хвальшивість. 
Двуличньй--облудний, нещи- 

рий, хвальшивий; о мате- 
рін--міньоний. 

Двучогій--двуногий. 
Двунссьй--двуносий. 
Д, упольй--двостатьний. 
Двурогій--двурогий. 
Двусложньй -двоскладовий. 
Двусмьсленность -- двознач- 

ність. 

Двусмьсленньой--двозначний. 
Двуспальньїшй (о кроватин)--по- 

двійний. 
Двустволка--дубельтівка. 
Двуствольньй (о ружхьб)--по- 

двійний. 
Двустеорчатьй--двійний. 
Двустищіе--двовірш. 
Двусторонній--двобоки!. 
Двуутробка, зоол.- торбун. 
Двухкопеечникь--сьомак. 
Цвухкопеєчньй--- сьомаковий. 
Двухлітіе -двурічча, дворік. 

Двухліьтній-- двурічний, два- 
рішний; сущ.-двуліток. 

Двухмачтовьй--двущоглий. 
ДвумьЬсячньй--двомісячний. 
Двухнедільньій -- двотижньо- 

вий. 

Деухпуловьй--двохпуловий 
Двух:отьй--двохсотній. 
Двуцвітньй--перелупий, дву- 

барвий. 
Двухчасовьій--двугодинний 
Двухзтажньй -- двуповерхий, 

двуосадний. 
Двіьнадцатиперстккій (0 киш 

кь)- переналькуватий. 
Двінадцатнугольникь -- дека 

надцятикутник. 



ДвВчадцать Й--Дербеннишь. 

--Цвівнадцатьй -- дванадцятий, 
дванайцятий. 7 

Двінадцать-- дванадцять, два- 
найцять. 

Двісти--двіста, двісті, дваста. 
сти пятьдесять-- півтре- 
тяста. ; 

Де--мов, мовляв. 
Дебаркадерь (вокзаль) перон; 

(пристань)-приплав, при- 
шиб. 

Дебатировать ---- дебатувати, 
діскусіювати. й 

Дебать--дебата, діскусія, су- 
перека. 

Дебелость- гладкість, опасис- 
тість, дебелість. 

Дебельй--гладкий, спасистий, 
дебелий. 

Дебетировать--дебетувати. 
Дебеть--дебет. й 
Дебиторь--виноватець, довж- 

ник 
Дебоширить--бешкарувати, де- 

шпетувати,  галабурдити, 
шурубурити. 

Дебоширство--дешпіт, бешкет, 
галабурда, шурубурство. 

Дебоширь--лешпетник, бешке- 
тник, галабурдник, шуру- 
бура, шурубурник. 

Дебри--нетри, товща, пуща. 
Дебютировать - дебютувати. 
Деверь--дівер(ь), швагер, шва- 

гер. 
Девизь--гасло, девиза. 
Девяносто--дев'ятдесят, дев'я- 

тьдесять. 
Девяностьгй -дев'ятьдесятий. 
Девятка--девЯтка. 
Девятнадцатьй -- девятнадця- 

тий, девятнайцятий. 
Девятнадцать-- дев'ятнадцять, 
дев'ятнайцять: - предметовь 
--дев'ятнадцятеро. 

Девятьй--дев'ятий. 
Денять--дев'ять; сь половиной 

--півдесята. 
Девятьсоть--дев'ятьсот. 
Деготница--мазниця. 
Деготь--дьоготь, діготь. 
Дегтярка дігтярниця; сред. ве- 

лич. судно--лайба; раст. Со- 
пійт  гпасиіавит-- Солиго- 
лов, блекота, сикавка. 

Дегтярникь- діетяр, олейкарь. 
Дегтярньй-дістевий, дігтяний. 
Дегтярная-дігтярня. 
Дежурить--стійкувати. 

" Дежу, ньф--стійчим. 
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Дежурство-- стійка. 
Дезертировать--збігти. 
Дезертирство -збіганина. 
Дезертирь--збіг. 
Дезинфекціопньй -- дезинфек- 

цийний. 
Дезчнфицировать- дезинфику- 

вати. 

Дека--дека, 
Декабрьскій--студньовий. 

Декабрь--ступень. Є 
Декламаторь--декляматор. 
Декламировать- - деклямувати, 
Декоративньй--оздобний. 
Декораторь-оздобник, куншта- 

тор. 
Декораціонньй -- кунштаций- 

ний. 
Декорація--кунштацня. 
Делиькатничать--панькатися. 
Деликатность -- делікатність; 

увічливість, звичайність. 
Деликатньй--делікатний; уві- 

чливий, звичайний. 
Дельфинь, зоол.- морська сви- 

ня, дофен. 
Демонскій-гем нськии, демон- 

ський. 
Демонь--гемон, демон. 
Демсрализирокать - деморалі 

зувати, здеморалізувати;-с 
- здеморалізуватися, 

Денежки--грошенята. 
Денежньй--грошовий; грошо- 

витиий. 

Денекь--днинка. 
Денница-- світанок, 

світ, засвіт. 
Деннонощно-і в день ї в но- 

чі, улень і вночі. 
Денной--денний. 
День--день, днина; безь"рось 

--суховень. 
Деньги--гроші; командирово- 

чнье-- подорожні та харчо- 
ві гроші; прогонньте--подо- 
рожні; суточнь»е, кормовьюв 
--стравне; наличньйя--готі- 

вка; міВднья, серебрянья-- 
мідяки, срібняки; общест- 
венньйя- громадські гроші. 

Деньженки--грошенята. 
Депеша--телеграма, депеша. 
Депутать--аблегат, посол, дв: 

путат. 
Лерба--цілина. 
Дербенникь обькновенньй, 

раст. Шуїпгит  Баїсагіа-- 
плакун, Твердяк, тройчак; 
Гаст. І. мігавбитечтвера ви 

світання" 
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Дерганіе-смикання, тріпачи- 
на, тріпання, тарганина, сі 
лання, сіпанина, шарпання; 
шерсти, волось, перьевь-- 
скубанка;  подергиваніе- 
пошморг. 

Дергалка (крюкь, кот. дерга- 
ють изь  стога  сбно)- 
ключка. 

Дергань--плоскінь. 
Дергать,нуть-- смикати, сіпа- 

ти, шморгати, тіпати, щар- 
патн, нути, цямбати,-бону- 
ти, смурати,-рнути; шерсть, 
волось, перья--скубти, ску- 
бати, ускубнути, ускубти. 

Дергачь, пт. Сгех ргаїеп5і5 
(БаПи5 сгех)-тирчак, ра- 
пак, рапчак, петро, деркач. 

Дергая--сіпом. 
Дергота, нерв. бользнь--сми- 

кавиця; на лиць--мишка. 
Дергь, межд.-смик, сіп, скуб, 

шарп. 
Дерегей, раст. Аспійеа Мійе- 

Тойига--крівавник, білого- 
ловник, серпоріз, деревій. 

Деревеникь, др. червь-ша- 
шель, шашелиця. 

Деревенскій--сільський, 
лянський. 

Деревенщина--селюк; (женщ.) 
--селючка; мугирь, ка, му- 
гиряка. 

Деревня--село (що 
церквл). 

Дерево -- дерево, деревина; 
привитое--скипець; сухоз 

сушня; небольшог засокиєє 
--сушко; усохшее на корню- 

се- 

не має 

сухостій; сломан. бурей-- 
вітролом; вьжвор. сь кор- 
немь--вивертень; красное 
--магонь: черное-гебан;-- 
вья о садовьия -- садовина; 
плодоввія дикія--родючина; 
нанес. половодьсмь-- пла 

жиння, 
Деревушка--сільце. 
Деревяга--калатаго. 
Деревянистьй--деревчатий. 
Деревянньй--деревляний, де- 

рев'яний, деревний. 
Деревяніть--дерев'яніти, де- 

ревеніти; о тьль--терпти. 

Деревяшка--дерев'янка, дере- 
в'яниця, деревлянка. 

Держава--держава. 

Дерганіе -Десятичний. 

Я 

г Державньшй -- зверхяїи, вла 
й дичний; панувальний, все- 

владний. г 
п Держалень (перила) -ба"яси, 

поручча. - " 
| Держальць, типогр.-трим ох 
Держаніе -тримання. 

| Держать--тримати; ховати, го- 
дувати; ся--триматися. 

ержка--голубник. 
| Дерзаніе-звага, насмілення. 
! Дерзать,-знуть--зважати, зва- 
| | житися, важитися, наважи- 

тися, поважитися, насміли- 
тися. 

Дерзкій--зухвалий, напришку- 
ї ватий,  нахрапний,  нап- 
| расний. 
| Дерзновенность-- відважність, 
І сміливість, зуховатість. 
| Дерзновенньй -- відважний,, 
І сміливий, зуховатий. 
Дерзость - Фухвалість;- зух- 

вальство. 
Дермо--послід; гній. 
Дернистьш--мурігуватий. 
і Дерновьїі -- муріговий,  дер- 

бовий. 
| Дернь, трава-моріг, муріг, 
і  дерба. 
Дерюга- рядно, ряднчна, ря- 

довина, рядЮюга; для мЕш- 
| ковь--міховина. 
Дерюжньй--ряднякий. 
Деряба, раст. Гусородбійт сіа- 

і уакшт--п'ядики. 
Десенньй--Ясловий, ясновий. 

у Десертньй -- лагоминковий. 
і присмаковий. 
| Десерть-- лагомина, ласощі, 
" заїдки, присмака. 
4 Дескать- мов, мовляв. 
| Десна, десньм»-Ясло, ясла, Яс- 

на. 

Десница--правиця, десна. 
Деспотическій-- душманський, 

деспотичний, самовладний. 
Деспоть--душман. 
Десть (бумаги)--лібра. 
Десятеричньй -- лесятерний. 
Десятерной-см.Десятеричньй. ! 
і Десятильтіе--десятоліття, де- 

ї 
сяторіччя. 

Десятилітній -- десятолітній, 
десяторічній. 

Десятина-- десятина. 
Десятиугольникь-- десятикут- 

ник. 
Десятичньй--десятковий. 



Десятка--Длинноногій. 
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Десятка--десятка. І 
Десятникь-- десятник. і 
Десятокь--десягок. 

"МПесятьшй-ндасятий. 
Жесять - десять: предметовь-- | 

десятеро; десятью- десяль- 
ма; десять разів. 

Деталь--подробиця, дрібниця. |! 
Дефектвьй-шварунковий, вад- 

ний, ганжівний, дефектов- 
ний. 

Дефекть--шв"орунок, вада, Га 
ндж, ганджа, сказа, хиба, | 
ганч. й 

Дефилировать--дефилювати. 
Дефицить -недобір. 
Дещевизна - дешевня, дешев- 

неча, дешевінь, дешевина, 
дешевість. і 

Дешевить--дешевити, танити, 
Дешевле--дешевше, таньше. || 
Дешевьтй, о-дешевий, таний, о. | 
Дешевьть--дешевшати,таніти, 

танішати. 
Дивань -- канапа; досчатьій, 

безь спинки-тапчан. 
"Дивидендньй --зиСКкОДдільний. 
Дивидендь--зискоділ. 
Дивить--дивувати, чудуратн. 
Дивньй, о-чудовий, ловкий. 

дивотний, диваційний,-о. 
Диво -чудерство, чуднота,ди 

вовижа, дивовизія, диво- 
висько, дивоглядь, дивина, 
дивизія. і 

Дидактическій -- навчальний, | 
дидактичний. 

Дизентерія, мед.-- червінка, 
крівавиця. 

Дикарь,-рка--дикун, дикуха: 
нелюдимь- нелюда, відлю 
лок, відлюдник; минер-ди 
карь. 

Дикая калина, раст, Затри 
си5 гасето5а-бузина чер 
вона. 

Дикая лебеда, раст. Сбепоро 
дішт аїбит--натина. " 

Дикая мелисса, раст. Цеопо- 
ги5 сагдіаса--псячка. 

Дикая рябина, раст. Тапасе 
їшт уцідаге- приворотень. 
піжма. 

Дикая яблоня, яблоко 
кислиця, 

Цикій--дикий; безлюдий: від 
людний; оцвьть шарий, сі 
рий, попеластий. і! 

Дикобразь, зоол.-іжатєть, 4 

планка, 
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Диковина--дивовижа, дивизія, 
чудасія, чудородія, дивина, - 
дивовисько. 

Диковинньй--дивовижний. 
Дикость-- дикість, дича; відлю 

дність. 
Диктапть--диктура. 
Диктовать-- диктувати. 
Диктозка--диктура. 
Динь-динь--дзень-дзень. 
Дирижерь--диригент. 
Дирижирозать--диригувати. 
Дисертація--розвідка, роспра- 

ва наукова 
Дисканть --дишкант, дишкула. 
Диспутировать - диспутувати. 
Дистиллировать-- переганяти. 

Дистилляцін--перегін. 
Дисциплинироваться- дисцип- 

линуватися,  намуштруна- 
тися. 

Дитикь, наськ. - щипавка. 
Дитя--дитина: грудчое-немов- 

лятко: балованнсе-пестя. 
Дитятко -- дитятко, дитинка, 

дитинча. 
Дифтерить, мед.-обклад, об- 

кладки. 
Дичать-- дичавіти. 
Дичиться--дичати. - 
Дичь -- звірина, личина; глу- 

шина, усторонь; нісенітни- 
ця, недоречність, 

Діагональ, геом.--косина, пе- 
рекутня. 

Діагональньй--укісний. 
Діалекть--говірка. 
Діалогь--розмова. 
Діаметральньй -- пролітний, 

прогінний. - Й 
Діаметрь--проліт, прогін; вь 

діаметрь--на проліт. 
Длина--довжина, довж, 

гість 
Дпинноватьшй--подовгий. я 
Длинноволосьй -- патлатий, 

кудлатий, пелехатий, воло- 
хатий. 

Длинногривьй--гриватий,гри- 
вастий, гривкастий; сущ.-- 
гривань, гривач. 

Длинноклювьй дзюбатий» 
дзюбастий; сущ.-дакбань. 

Длиннолицьій -- довгобразий, 
довговидий. 

Дличноногій--пибатий, циси 
латий, гом-луватий, довге 
ногий; сущ.,- цибані», циба 
тень, довгоніг, 

доз- 
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Длинноносьй--носатий, довго- 
носий; - сущ.нбсач. 

Длиннопольй -статний. 
Даиичнота- | ОЗТтЯГ. 
Длинноусьй--зусатий, довго- 

вусий; сущ.»грудмус, гру- 
тнус,ву агь. 

Длинноухій -- вухатий; сущ.- 
ухач. 

ЛДлиннохвостьй -- хвостатий, 
довгохвостий. 

Ллинношеій--доегов'язий, 
Длинношерстньй --вовнастий, 

пелехатий, волохатий, куд- 
ла.ий. 

Длинньй -довгий)-очень--дов- 
жезний, довжегезну дов- 

женний. 
Длиною--зазло жки, 

упролозж. б 
Длитель--маруда, загайко. 
Длительньй -загайний,повіль- 

ний, забарний. 
Длить--тягти, довжити; гая- 

ти, бавити,. барити; ся. 
точитася,тривати, діятися, 

баритися. 
Для--для, на, про, до, піл. 
Днєвальньй-зчерговий, стій- 

чик. 
Дневанье---черга, стійка. 
Дневать -- днювати; стійчити 
Дневка--днювання. 
Дневникь- денник, щоденник. 
ЛДневной--уленішній, денний. 
Днемь--улень, зодня 
Днесь--виньки. 
Дно -- дно; спід:--саней, зки- 

лажа -подення: вь суцнь, 

плоскодонкф --підошва. 
Дноочиститель,рьчн.лех. гра- 

уловж, 

совник, днограсовник, рі- 

кокрасовник 
Дноуглубитель- -- заглибник, 

глибочник. днопроглибник. 
Дноуглубительньй -- дноглиб- 

ний, глибочний. 
До -- до; перед: близько; до 

Пасхи--до Великодня, пе- 
ред Великоднем; до двухь 
тьсячь руб.-близько двох 
тисяч карб. 

Добавка, добавленіе--додаток, 
придаток. 

Добавлять,-вить -- додавати,- 
дати, долучати,-чити, дото- 

чувати, чити; доклацати,- 
класти. - 

Добагокь--додаток. 
Лобавочньй--додатковий. 

" 

Длипноносьій - Лоброкачестпеньй. "з 

ра 
Й х 

Добаклушничаться - добайли- 
куватися, р 

Добалсваться--допустуватуся, 
додурітися. яд 

Добахвалиться-- дохвалитися. 
Добивать, -бить -- добивати,- 

бити; - ся -- допезнятися, - 
нитися, доправлятися,-пра- 
витися, домагатися,-гтися, 
упинчатися,  упинчитися, 
намагатися, -могтася. 

Добирать, добрать--добирати,- 
брати, подобирати чого. 

Лобираться,-браться --добува- 
тися,бутися, діставатися, 
дістатися, допихатися,пха- 

-тися, дочтпати, дочапатися, 
доплентатися. 

Доблестньй,-о-мужний, смі- 
ливий,-о. 

Доблесть -- мужність, сміли- 
вість. 

Добрасьвать, бросать -- доки- 
дати,-кинути. 

Добрести -- дотягтися, доча- 
пати, доплуганитися, лоча- 
патися, доплентатися; по 

водь--добрести. 
Добривать,-брить-доголювати, 

-лити. 

Добро -- добро; имущество -- 
добро, майно, нащадок. 

Доброволець, волонтерь-охот- 
ник. 

Добровольно -- самохіттю, са- 
мохіть, охотою, доброкіть, 
з доброї волі. 

Доброазвольньй -- самохітний, 
доброхкітний, охочий, руко- 
дайний. 

Деоброчольческій-охетницький. 
Добролушіе -- добротливість, 

добростливість. 
Добродушньй, о - добростли- 

вий, добротливий, добро- 
сердий, о 

ДобродЬтель--чеснота, цнота; 
добро, доброчин. 

Добродітельньй -- чеснотли- 
вий, цнотливий; доброчин- 
ний. 

Доброжелатель, -ница--добро- 
хіт, ка, зичливець,-виця- 

Доброжелательньй -- занчли- 
вий, добровільний. 

Доброкачественность--доброт- 
ність, добрина. 

ДЛоброкачественньй -- доброт- 
ний. 



Лобро»-равів--Ло онять. 

Добронравіе--лагідність, пло» 
ховигість, 

" ЗМобронравньй--лагідний, пло- 
"хховитий. 5 

Додзропорядочньй -- путящий, 
порядний. 

Доєросердечіз- добросердність. 
Доєросердечньгй -- добросерл- 

ний. з 
Добросоввстность -- сумлін- 

ність, 
Добробовістньй - сумлінний. 
Доб-ота - добрість. 
Доброта--добротність, трива- 

лість, 
(Доброхотньй--см. Доброволь- 

ньй. й 
Добрьй--добрий. 
Добріть--гладчати, грубшати, 

груб:ти. 
Добрякь--добряга. х 
Добудиться--добудитися, добу- 

ркатися. 
Добуксировать - дотяглувати. 
Добьвать,-бьть - добувати,здо- 

бувати, роздобувати,-бути, 
набувати,-бути, засягати,- 
гти; діставати,  дістити, 
дбати, придбати. 

Добьтьй (трудомь)-труджений 
Добьча--здобич; пожива-узя- 

ток: промьшсель-роздобуток. 
Добігать, бБвжать -- добігати,- 

бігти. 
Доваривать,-рить-доварювгти- 

рити, подоварювати. 
Довастривать-- догострюгати. 
Дозершать,-шить -- докону- 

вати,-нати, докінчати, укін- 
чати, чити. 

Довинчивать, винтить-дошру- 
бовувати, бувати. 

Довираться,-враться -- добрі- 
хуватися, брехатися. 

Доводить,-весть -- доводити,- 
-вести, подоводити, допро 
ваджувати, дити, подогро- 
ваджувати; призводити, 
призвости:-ся--доводитися, 

припадати, траплятися, ви- 

падати. 
Доводь--дОзід, гоказ. 
Довольно--годі, будс: 

досить. 
Даевольньй--задовдлений; коч 

тентий; радий. 
Довольствіє--Конт, харч 

уряду чи сд господаря). 
Довольство -гаразд. 
"ородьствовать-- контентува- 

довогі. 

(о 
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ти, контетувати, контува- 
ти, споживляти, харчувати. 

Довольствоваться -- задоволь- 
нятися, перебуватися. 

Довіречность--гірчий лист. 
Довіренньй--вірник. 
Довьсит.ль,-чица--уповажник, 

«ця. 
Довьрительньй,о--довірний,о. 
Довьріе--віра. 
ДовБрчивость--іморірність. 
Довіврчивьй-- імовірний. 
Довіврять, - рить -- позіряти 

повірити, довіряти,-вірити, 
звіряти, завірити. 

ДозЬряться,-риться 
тися, -ритися, 
-віратися. 

ДовіЬсокь--доважок, 
ДогЬшиваніе -- поважування; 

довішування. 2 
Довьшивать,вісить--доважу- 

вати,жити, подозажувати; 
довішувати,-сити. 

Довязьват»,-зать-- дов'язуза- 
ти-зати, подов'Язувати; до- 
плітати,- плести, подоплі- 
тати. 4 

Догадка-догад,домисел,здогал 
Догадливость тямкість, сприт- 

ність, уторопийсть, 
Догадливий тямкий,спритний, 

уторопний, 
Догадьзаться, даться здогаду- 

ватися, датися, домисляти- 
ся,-мислитися,  доміркочу- 
ватися,-куваитися. 

Догарать,-ріть -- допал'овати- 
ся,-литися, допалати. 

Договаривать,-рить -- доказу- 
вати, зати, цомо злЯяти,-мо- 

вити; єднати, уєднати, по- 
єднати, токмити, стокмити, 
годити, погодити. 

Договариваться, риться-доба- 
лакувати я, -катися; токми- 
тися, потокмитися, єдна- 

тися, поєднагися, годити- 
ся, погодитися. 

Договорньй -рядний, умоаний, 
пактовий, контрактозий. 

Договорь ряд, умова, умози- 
ни, угола, уговор, уклад, 
пакхта,к нтракт, посанання; 

даукь государстаз-трактат. 
Догоня -сдогеня. 
Догопять, гнать -- доганят 

зпогонити, здоганяти, гал- 
ти, наздоганяти, гнати. на 
співати, -спіти, спінути. 

-- звіря- 
довірятися, 
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Догружать;-зить - доладовува- 
ти,-дувати, дотеркиловува- 
ли, луватн, довантажувати, 
жити. 

Додумьваться, маться  доро- 
зумовузатися, - муватися, 
домірковуватися,-куватися. 

Доділка--дороблення: 
Додьльвать, лать-доробляти,- 

бити. 
Доеніе-дійво; доїння. 
Дожарить-ужарити, досмажи- 

ти, допекти. 
Дождевикь, раст.І усорегдоп - 

фошкавка; непромок-дощів- 
ник. 

Дождевой-дощовий. 
Лождеміьрь-дощомір. 
Деждикь-дощик, дощичок, чи 

чмаря. 
Дождить-дощити, дощувати. 
Дождливьій-дощуватий, дощо- 

витий, дощовий ,дощистий, 
мочливий;-вая погода-плюта. 

Дождь-дощ; мелкій - дрібний 
дощ; очень мелкій, какь ту- 
мань-мигичка, мряка, мжа, 
мжиця, мжичка; крупньій- 
краплистий, крапчастий, 
буйний дощ; кратковр., но 
сильньй туча, тучний дощ: 
пролизной - злива, залива, 
сплав; шпродолжительньй- 
облоговий дощ. 

Доживать, - жить - доживати,- 
жити, добувати, бути; до- 
вікувати; дожитися чого. 

Дожидать-чекати, тривати. 
Дожидаться, ждаться- чекати, 

дочекати, дочекатися. 
Дожимать, -жать-дотискувати, 

"скати, дочавлювати,-вити. 

Дожинать;- жать - дожинати, 
жати, обжинатися, обжа 
тися. 

Лоза-давка. 
Дозваться-докликатися; догу- 

катися. 
Дозволеніе-дозвіл. 
Дозволительньій - дозвольний, 

дозволенний. 
Дозволять,-лить-- дозволяти,- 

лити. М 
Дознаніе - довідь, 

слідство. 
Дозорь--чата, обхід, об'їзд. 
Дозріваніе достигання. 
Дозрівать,-зріть -достигатги,- 

тти, доспівати, спіти. 
Дозрільй-постиглий, доспілий 

дознаття; 

Догружать- Доковьлять. 

Доигрьвать,-грать - догравати, 
грати. 

Дойка-доїння, дійво. 
Доильщикв,-ца--дояр,-ка. 
Доаникь -- скепець, дійниця, - 

дійник. 
Дойньй--дійний. 
Доискиваться -- вишукувати, 

дошукуватися, доходити, 
дійти. 

Доисторическій -- предісторич- 
ний. 

Донть--доїти, дяпати. 
Дока--метець, митець, 

тець, мистюк. 
Доказательньй--довідний, до- 

казний. 
Доказательство--довід, доказ; 

ознака, свідоцтво. 
Доказуемьшй--доказовний. 
Доказьваніе--доводження. 
Доказьвать,-зать-- доводити,- 

вести, переконувати,-нати, 
пересвідчувати,-чити; свід- 
чити проти кого, винувати- 
ти,обвинуватити кого; спо-- 
рясправдовуватися. 

Докаливать,-лить--догартову- 
вати,-тувати. 

Докальвать.-колоть-- доколю- 
вати, лоти. 

Докапьвать, -копать--докопу- 
вати, пати. 

Докармливать, кормить - дого- 
довувати, дувати. 

Докатьвать,-тать-докачувати, 
-чати; о бЕльв--домагльо 
вувати, лювати. 

Докашивать, -косить-- докошу- 
вати, сити. 

Докись- доквас. 
Докладной (день, 

доповідний. 
Докладчикь -- доповідник, ре- 

ферент, справоздавець, до 
повідач. 

Докладь -- доповідь; 
здання реферат. 

Докладьвать, -ложить--докла 
дати, «класти, додавати, - 
дати; вь засьданій, о дьль 
кон. и т. д. -- доповідати, - 
вісти. 

Доклевьвать, -клевать--додзю- 
бувати,-бати, 

Докленвать, -кленть--доклею - 
вати,-іти, докаручувати, - 
чити. 

Доковьлять -- дошканчз бати, 
дошкитильтати. 

мис- 

записка)- 

сграво- 



Доколачивать- Домальтать, 

Доколачивать, лотить -- доби- 
вати, бити. 

Доколіь--доки, докіль, 
"докіля, докуль. 

Докраска- дофарбування. 
Докрасна-- аж почервоніє, аж 

почервоніло. " 
Докрашивать,-красить--дофар- 

бовувати, бувати. 
До-крови--укров. 
Докторь--доктор; лікарь. 
Документальньй-- документов- 

ний. 
Документь-- документ. 
Докупать,-пить-- докуповува 

ти, пити. ; 
Докупка--докуповування. 
Докуривать,-рить -- допалюва 

ти,лити, досмалювати,ли- 
ти. 

Докучать--набридати, обрида- 
ти, прикритися, уідатися, 
настирати, настиратися. 

доків, 

Докучливость -- уїдливість, 
обридливість, набридли- 
вість, 

Докучливьй--уідливий,"обрид- 
ливий, набридливий. 

Докучньй--нудотний. 
Долбежь--жолоб;  зубрячка, 

турукавка . 
Д'лбить -довбати, довбти, то 

рочити, товкти, турукати, 
товкти. 

Долбня -- довбеха, довбешка, 
довбенька; для забиванія 
свай--баба; на маслобойнь 
таран. 

Долбякь, техн. -- довбач. 
Долгій--довгий. 
Долговой--борговий. 
Долговременньй--довгочасний 
ДолговіЬчньй -- довговічний. 
Долгоденствіе--довгий - 
Долголітній--довголітній. 
Долгоножка, наськ. Тіриіа-- 

довгоніг. 
Долгоносикь, наськ.-шашлак, 

свинка. носай, довгоносик. 
Долгопольй--статний. 
Долгосрочньй--довгочасний. 
Долгота, ге-г.-довжина. 
ДолготергБливьй--терплячий, 

терплінний. 
Долготерпініє -- терплячість, 

терплінність, терпячка. 
«Доліохвостикь, пт. Рагц5 сай- 

4аїав--синичка хвастата. 
Долгь- повинність, обов'язок: 

" заємь-позика, позичка,борг. І 
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Долевой - частковий, пайковий 
Долежать--долежати; улежа- 

тися, дос іти (о фруктахь). 
Долетать,-летьть -- долітати,- 

летіти, долинати, линути. 
Должать--запозичатися. 
Долженствовать -мусити; бути 

повинним. 
Долженствующій--повинний, 
Должникь--виноватець, довж- 

ник. 
Должно--треба, тра; повинно, 

належить, слід, годиться. 
Должно бьть -- десь, мабуть, 

либонь; мусить, повинно 
бути. 

Должноє -- належитість, нале- 
жне. 

Должностной официйний, 
помістний, посадовий, уря- 
довий. 

Должность--посада, урял, по- 
містя, помісто. 

Должньй, должень- винний, 
винен; належний, слушний; 
повинний, повинен. 

Доливать,-лить -- доливати, -- 
лляти, подоливати; досипа- 
ти, "сипати; доточувати, - 
чити, подоточувати. 

Доливка -- долив, досипання, 
доточування. 

Долизьвать,-зать--долизувати, 
зати. 

Долина -- долина, діл, поділ, , 
низина, низ, низовина; гор- 
ная -- полонина, проліг; 
степная, заросшая ліьсомь 
-- байрак; степная-балка; 
начало долинь -- придоли- 
нок; конець долиньі -- ОД- 
вершок; поперечная долина 
-- ростічка, передолина; 
юдоль--паділ. 

Долой--геть:царизмь--геть з 
царатом; буржуевь--геть з 
панами. 

Доліьзать, лізть -- долізати, - 
лізти, подолізати. 

Дольчатьй (о плод.)-скибча- 
стиий. 

Долюбливать, любить-- полюб- 
ляти, підлюбляти. 

Доля--пай, частка, уділ; доля. 
Дома--дома, вдома. 
Домальвать,- молоть домелю- 

вати,-молоти, подомелюва- 
ти: - 



Домашни й--Доплетать. 

Домашній-хатній, домівський, 
домовий; свіїйський, нась- 
кий, піший; домоткиний,до- 
моробний, домодільний(обь 
издьліяхь). 

Доменньй--гамаровний. 
Дометать,-мести -- домітати, 

мести. 
Дометьвать,метать-- докиду- 

вати,-дати; петли-обкидати, 
обкидати. 

Домишко--хатинка. 
Домкрать, мех,--підойма. 
Домна, бол. плав, печь-згама- 

ровня. 
Домовитость--господарність. 
Домовитьй -господарний. 
Домовладілець,-ца -домовлас- 

вику ця. 
Домовничать -- домувати, до- 

монтарузати, домонтарити. 
Домоводство--домівство, гос- 

подарство. 
Домовой--домовик, хОванець. 
Домовьй -- домовий, хатній, 

домівський. 
Домогательство-- долевняння, 

допоминачня. 

Домогаться --допевнятися, до- 

поминагися, допинатися, 

настирітися. 

Домой--додому, до господи, 
Томоправитель-- доморядних, 

доморядця. 

Домоправительство--доморяд- 
ництво. і 

" Домооащенньй -- доморослий, 
свогоховний. 

Домосгроитель--будівник. 
Т омостроительньгй -- будівни- 

чий. 

Домостроительство-- будівниц- 
тво. 

Домосідничать -домонгаруга 
ти. 

Домосіьдньй--домонтарський. 
Гомосідство--домонтарство. 
Домосідь--сидень, хатник, до- 

монтарь. 
Домохозяинь--домарь, госло- 

дарь. 
Домочадець--домівник,-ниця. 
Домчать -- догнати;-ся-догна: 

тися. З 
Домть-дім, господа, будинок, 

хорамина, хата. : 
Доміривать-домірувати,-рити. 
ДомЕшивать,-мЬшать- домі 
шувати, щати, 

ев 

Донашивать,-носить--доношу»г 
вати,-носити. 

Донельзя--до краю, до решти. 
до останку, до нехочу. 

Донесеніе--рапорт. 
Донимать -- шкулита, дошуу- 

ляти, допікати. 
Донимающій- шкулкий, шкуль- 

кий, щкульний, дошкуль- 
ний, дошкулький, дошкур 
кий. ; 

Донникь аптеч, раст. Меїїоїце 
оіїісіпаїіз-буркун. 

Донникь, раст. Меїїоійя соє 
гиіеа-гуньба, буркун. 

Донникь  медоносньй, раст. 
Брігава Тійреприїа тарлабан, 
починочок. 

Донньй--денний. 
Доносить,-нести (вещь, пред- 

меть)-донссити,-нести. 
Допосить--пілскаржувати, лоя 

вляти;-рапортомь-до відома 
подавати. 

Доноситься (о звукахь)--захо 
дити, лунати. і 

Доносчикь, - ца- виказчик, ця, 
доводець, доводник,-ця. 

Донось--виказ. . 
Доньшнь--до тепер, і досі. 
Доньщіко-- денце. 
Дообвденньй--задобіпні її. 
Доострить--догострити. 
Допаийвать,-паєть» -долютову- 

вати,тувати. 
Допаивать, - поить-допоювати, 

-поіти. 
Допалаюьвать,-ползать,-ползти 

-до повзати, повзти,  долі- 
гати,зти, цоплазувати. 

Допахивать,-пахать-доорувати 
-орати. , 

Допечатьвать,-Тить -- додру- 
ковувати,-кувати. 

Допивать, - пить---допивати,- 
пиги, подопивати. 

Дописка--дописка. 

Дописьвать,-сать-дописувати, 
гсати; краскам ""домальову- 

вати, лювати. 

Доплата -- доплата, 
вання. 

Доплачивать,- платить -допла- 
чувати, платити. 7: 

Доплетать-- плесть доплітати, 
плести; ся доплітатися, до- 
тягтися, доволоктися, до- 
плуганитися, дочвалати, до- 
чапати, доплутанся, дочапа- 
тися. 

доплачу- 

я 



Допливеть 

Допльвать,-пльть -- доплива- 
ти, плисти. 

Доподлинно-напевне; достотно 
"Дополненіє--доповнення; до- 

даток. . 
Доголнительньй--додатковий. 
Дополнять,-нить --доповняти,- 

нити, подоповняти, додат- 
кувати. 

Дополусмерти-мало не до смер- 
ти, трохи не до смерти 

Допрашивать,-росить -- допи- 
тувати, тати; -ся-допитува- 
тися. 

Допросчикь--допитач. 
Допрось--допит. 
Допускаємость -- припускаль- 

ність. 

Допустимость - дозвсленчість, 
припущенність. 

Допустимьй -- дозволенний, 
припущенний. 

Допускать,-стить - допускати, 
-стити; припускати, стити; 
дозволяти, лити на що;- 
себя до чего попускатися,- 
ститися. й 

Допускь--допуст. - 
Допьтьвать,-пьтать -- торту- 

рувати. 
Допьяна -до упою. 
Допізать, піть--доспівувати,- 

співать. 
Дорабатьвать,-тать-- доробля- 

ти, бити, допрацьовувати, 
"цювати. 

Дореформенньй -- дореформо- 
вий, 

Дорисовьвать, совать-- домал- 
ьовувати,-лювати. 

Дормезь--берлин, каруца, коч. 
Дорога--дорога, шлях; тор;-ве- 

сенняя- вешняк; лявтняя-літ- 
няк;)-зимняя -- зимняк;-же- 
ліьзная--залізниця; конно- 
желіьзная-- трамвай; злек- 
тричЧеская-трам; - проселоч- 
ная--путивець; столбовая- 
чиченник; - полевая-стегова 
дорога; -крутая-узгіз; боль- 
шая,  торная- битий шлях, 
гостинець; -шосейная соша; 
мощеная-- буркована, бру- 
кована дорога, бурк, брух: 
механо-подьемная-узвіз. 

Дороговатьй -- дорогечькиї;, 
подорогнй. 

Дорогозизна--дорожнеча, 

рожня, дорожнета. 
до 

Дасель су 

| Дорогой- дорогий, коштовний; 
| коханий, лісбий. 
Дородность--огрядність, 

систість, тілистість, 
кість, тілонитість. 

Дородньй- огрядний, оласис- 
тий, тілистий, гладкий, ті- 
ловитий. 

Дорожать--дорожчати. 
Дороже--дорожче. 
Дорожка -- хідник (коврикь); 

стежка, тропок (гропинка); 
смужка (полоска); рівчачок 
(желсбокь). а 

| Дорожить (чВмь)--дорого ціни- 
і ти що, шанувати що; ся-до- 

рожитися, високу ціну клас- 
ти. 

Дорожникь (путеводитель) -- 
подорожник. 

Дорожньй -- шляховий, подо- 
| рожний: вояжовий,. 
Ї Дорожчатьй--смугнастий. 

; Доростать,-рости-- доростати, 
і -рости; дохожати. 

Дерубать,-бить --дорубувати,- 
і бати. 5 
| Дорьювать,-рвать -- доривати,- 

рвати; ся-допадатися, - пас- 
тися, доскіпатися. 

Дорьвать,-рьть--докопугати,- 
пати. 

Дорьзьвать,зать- (животное) 
дорізувати, -зати; землю-до- 
межоевувати, жувати. 

Досада--докука, Озлість, омпа, 
докуча. 

Досадно--прикро, докучно, не- 
приємно, омпно. 

Досадньй,ливьй --докучний, 

спа- 

тлад- 

с. 

; неприємний. 
| Досадовать--гніватися, свари- 

тися. 

Досаждать,-дить -- докучати,- 
чити, надокучати, - чити, 

прикритися, наприкритися, 
'| увірятися, увіритися; пекти, 

допекти, назолити,  зг30: 
лити. 

Досгливать,-Ссолить -- досбїіо 
вати,-лити; допікати,-пек- 

' ти. дошкуляти,лити. 

Досаливать,-салить -- дошма- 
розувати,рувати, домащу- 
вати, мастити. 

Досасьвать, сосать-досусати, 
ссати. 

Досель-з-досі, ; досі, до сього 
її часу, поти, дети. 
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Лосиживать, сидіть -- доси 
жувати, діти; докурювати,- 
рити. 

Доска тертиця, дошка: аспид- 
ная-тавлетка; классная 
таблиця; кухонная стільни- 
ця; половая-мостина,  сте- 
лина; шахматная- шахівни 

ця; широкая-плаха. 
Доскабливать, скоблить-- дос- 

кромаджувати,-дити,  дос- 
крібати,-скребти. 

Догказьвать,-зать- доказувати, 
-зати, домовляти, мовити. 

Доскакаться -- дострибатися, 
догоцатися. 

Доскакивать, -скакать--доско- 
кувати, скакати, дос:рибу- 
вати,-бати. 

Доскакивать, скочить-достри- 
бувати, бнути. 

Дослушивать, шать -- дослуху- 
вати, хати. 

Досматривать, смотріть-- до- 
дивлятися,витися; 0 догля- 
дати, догледіти, пильнува 
ти, упильнувати; вбачати, 
добачати, бачити, постере- 
гати,-гти. 

"с»смерти--усмерть. 
Досмотрщикь,-ца-доглядач,-ка 
ЛДосмотрь--догляд, дозір- 
Деспорить-досперечатися, доз 

магатися. 
Доспівать, спіть (о ягодахь)- 

усмагати, усмагнути, дости- 
тати, тти, доспівати,-спіти 

Госпільй--достиглий. 
Доспьхи-- риштунок. 
Досрочньй- дочасний, 

міновий. 
Доставать,-стать-отримувати, - 

мати, залучати,-чити, одер- 
жувати,-жати, діставати, 
-стати; - пріобрьтать-набу- 
вати,бути, придбатиризь 
подь чего-видобувати, ви 
добути; вьінимать - дістава- 
ти, стати, виймати,- няти; 

--до чего-сягат?и, досягати 
чого;-протягивать руку-по- 
сягати, | посягти; Хватать, 
бьть достаточньмь - ви- 
стачати,- чити, ставати, 

стати, 

Деставаться, достаться- при- 
падати, припасти, припада:- 
тися, припастися. 

Доставка--достава; 
ня, постачання, 

дотер- 

достачан- 

Досижигаль 

І 

-Дострейка. 

Доставлять, вить доставляти; 
вити; достачати, наспоряти, 
постачати,-чити;- подавать- 
поставлятися, поставитися; 
(обь удовольствіяхь, рад: 
влеченій) справляти. 7 

Достатки - ужвтки. 
Достаточно--удосталь, доста, 

досить, доволі, подостат- 
ком, подост. 

Достаточность -- достатність; 
заможність, засібність. 

Достаточньй--достатний; 
можній, засібний. 

Достигать, -стичь(чего)- дося- 
гати, досягти, осягати, 
осягти, сягати, сягнути; ко- 
го-наздоганяти,-дігнати, зу- 
спіти; добутися, добитися. 

Достигшій (совершеннолітія)- 
станівкий. 

Достиженіе - осягнення, досяг- 
нення. 

Достижимость - досяжність, 
Достижимьій-- досяжний. 
Достовіьрность-- правдивість, 

певність, автентичність. 
Достовірньй,- правдивий, ав- 

тентичний, певний. 
Достодолжно- як слід, 

жито. 
Достодолжньй- належитий. 
Достойно--як належить, 

заслузі, гідно. 
Достойньйшій-- передчніший. 
Достоинство - (стоимость) вар- 

тість, добротність; (качес- 
тво) гідність, стійність, дос- 
тойність;  (сань,  званіе, 
чинь, значеніє) гідність, 
повага, поважність. 

Достойньй --стійний, 
вартий; поважний, 
ний. 

Достопамятность -- вікопом 
ність. 

Достогамятньй -- вікопомний; 
пам'ятний. 

Достопочтенньй-- високопова- 
жаний, високошановний. 

ДостоприміЕчательность- ува- 
говартість. 

Достопримічательньй- гідний 
на увагу, уваговартий. 

Достославньй славетний, 
хвальний. 

Достояніє- майно, власність; 
спадок, спадщина, 

Достройка- добудування. 

за- 

нале 

то 

тідний, 
шанов»- 



Дос БЗзлизать--Драка. 

Дост іливать, лить -- дострі 
лювати, ляти. 

Доступность -- приступність 
(о ціні) повільність. 

Деступньй - приступний; (с 
ціЕнь) повільний 

Доступь--приступ, доступ. 
Достучаться- достукатися, до- 

бутися. 
Достьвать,-стьнуть-- холону 

ти, дохолонути. 
Досугь - дозвілля. 

Досудиться- допозиватися. 
Досужесть--уміїність, мистец- 

ність. 
Досужій--умітний, мистецний 
Досужньй-вільнай, гулящий. 
Досуха-насухо. 5 
Досушивать, - шить - досушу- 

вати, шити. 
Досчатьшй - дощаний. 
Досчитьвать, - тать - долічу 

вати, чити, дораховувати, 
хувати. 

Досьгмлать, - слать - досилати,- 
слати, надсилати, надіслати. 

Досьпать; - спать- досинати, 
досипляти,-спати. 

Досьпать, - сьпать-досипати,- 
сипати. 

Досьпка- досипання. 
Досьта--донехочу, уїжно. 
Досбвать, - сьять-дссівати, -сі- 

яти. 
Дотаскивать, - скать, щить до- 

тягати, - гти, доволікати,- 
локти, дотарабанити; (обь 
одежа) доношувати,-сити; 

Дотачивать, точать - надточу- 
вати,-чити. - 

Дотащиться доплентатися, до" 
тарабанитися, доплутатися: 
доволочитися,  дочвалати, 
допхатися, дошвендяти, при- 
плуганитися. 

Дотла -- дошпенту, дошниру, 
дсшнирини, до останку, до 
решти, до ноги, до пня, геть 
чисто. 

Дотопочь- дотовкти. 
Дотолі--доти, дотіль. 
Дотрогиваніе--доторкання. 
Дотрогиваться, - тронуться - 

торкатися, - кнутися, доти- 
кати, -ткнути, доторкатися,- 
кнутися, щуптати, черкати- 
ся, дотикатися, діткнутися. 

Дотягивать, нуть - дотягати, 
-гти. 
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Доужинать--довечеряти 
Доучивать, - чить - довчати, 

-вчити. 
Дохлебать--досьорбати 
Дохпець -- запорто:, запоро- 

ток. 
Дохльй--здохлий здохлинний 
Дохлятина-дохлина, здохлина, 

здохленина, здохлятина. 
Дохнуть--хукнути, тхнути. 
Дохнуть--зцихати. 
Доходить, дойти - доходити, 

дійти. 
Доходньй-- прибутковий, 

сковний, рихтовний. 
Доходность -- прибутковість, 

зисковність, рихтовність. 
Доходь- прибуток, зиск, ри- 

хта, потяг: 
Доцвітать,- цвість-доцвітати,: 

цвісти. 
Дочерчивать, -ртить- дорисову- 

вати,-сузати; докреслювати, 
-лити. 

Дочиста--геть-чисто, згола. 
Дочитьвать, - тать дочитува- 

ти,-тати. 
Дочь - дочка; - единственная- 

зи- 

одиниця, одиначка, 
Дошвнривать,-рнуть- дошпур-, 

ляти, дошпурнути, доки- 
дати, покинути. 

Дошивать, - шить - дошивати, 
шити. 

Дошлець -- митець, мистець; 
проноза, про"дисвіт. 

Дощечка--до щечка. 
Дощипьвать, - пать "дощипу- 

вати, пати; - перья, волось 
-доскубувати, бти;-перья у 
обва?. птицью-допатрувати, 
-рати. 

Довдать, - Всть-доїдати, Їсти, 
Довзжатиь, - Бхать- доїздити,- 

їхати. 
Драгоцінность -коштовність; 

коштовна річ. 
Драгоціьнньй -- коштовний, 

ціновний, дорогоцінний. 
Драгуниь, воен.-драган; раст 

Вгіетізіа дгасипсиїц5 острс 
тон, тургун. 

Доажайщшій -найдорожчир?. 
Дразнить- дрочити, дражнити 

дратувати; глузувати, кег 
кувати. 

Драка-- колотня, колотнеча 
біяка, тасканина, чвар 
биття. 



Драконь--дракон. 
Арало--драгак. 
Драматическій--поаматичний. 
Драпировка,--драпрірування. 
Драпировщикь драпріровник 
Дратва--суч, дратва, підшив- 

ка. 
Драть -- дерти, шматувати, 

шарпати; здирати, лупити 
кого; дерти; чубити, скубти 
бити, чустрити, сікти;-ся 
битися; дертися, рватися. 

Драфа, пт, Оіїз іагда-дрохва. 
Драчка--тгребло. 
Драчлипость--битливість. 
Драчливьй--битливий. 
Драчучь--розбіяка, тесака, за- 

дирака, задерій. - 
Дребедень--нісенітниця, бри- 

дня. мазнзщо, дурниця, не- 

деречність. 
Дребезги -ламузє, гамуз, пру- 

зки, дрізки. 
Дребезжаніе-деренчання, дир- 

чання, хряпотіння, бри(е)- 
ніння, дзеленькотіння. 

Дребезжать-- дирчати, дерен 
чати, хряпотіти, бри(е)ніти, 
дзеленькотіти. 

Дребезжащій -- деренчливий, 
бри(є)нливий. 

Древесина (слой  древесиньт) 
трупіна, політок; (дер. во- 
локно) деревина. 

Древесньій деревний. 

Древко (копья) ратищг; (виль, - 
метльши т. д.) держак, дер- 
жально; (пера) держальце; 
(грабель) граблище; (косьі) 
кісся, косовище; (ціпа) ці- 
пило, ціпильна, ціпильно. 

Древлехранилище- музеум. 
Древній - давній, старий, спо- | 

давній, стародавній, пред- 
ковічний, прелковіцький, | 
предчовіковий. | 

Древность-давність, давнина, | 
стародавність,  предковіч- 
чина. 5 

Древовидньй -- деревуватий, 
деревоподібни». 

Древонасажденіє-древосажан- 
ня. 

Древообділочникь - древороб- 
ник. 

Дреготочець, наськ.-шашель, 
шашелиця. і 

Дзевоточана--шашеління. 
Доексліа-пруччи. мілля. 

Драконь - Дрожать. 

Доема-дрімота, дрімки, дріман- 
ня; раст. Гусбпіз (уезрегіі- 
па 5івіпогр)-сліпак. В 

Премать-дрімати, куняти. 
Доемота - дрімниці, дрімки, 

дрімливиці, дрімота. єв 
Дремучесть--гущавина, густ- 

вина, гущиня, гущовина. 
Дремучій-густий, густвинний, 

гущовинний. 
Дресва, минер.-жорства, ри-, 

- на. 
Дрессировать -- муштрувати 

цвічити. 
Дрессировка -- муштра, муш- 

трування, цвічення. 
Лрессировщикь--муштрун. 
Дробина (пивная) барда; (ру- 

жейн.) шротовина, шріт. 
Дробить-кришити, дрібнити; 

поділяти, часткувати. 
Пробленіє-кришення; поділен- 

ня. З 
Дробница, охотн.-шротівниця. 
Дробность -дгізківність 
Дробньшй-дрібний, дрізківний. 
Дробовикт, охотн.- рушниця- 

шротівка. 
Дробь-кришинка; (руж.) шріт; 

(ариф.) частка. 
Дрова (топливо)-Опал; (для 

растопки) роспалка; (сь- 
рья)-сирняк; (мокрьйя) мок- 
рець: (колотьшя)  рубанці; 
(пльвущія вь половодье по 
рькв)заплаза. 

Дровни-ріжнаті сани, 
жоли, копильчаки. 

Дровосікь--рубай, дроворуб; 
наськ. Сегатігіх - музика. 

Дровяникь-дроваль; дровітня, 
дровник. 

Дрозякой- дров'ян" й; - сарай- 
дрозник;-дворь- дровальня. 

Лрога-розвора. 
Дооги бендюги; - водовознье- 

кари;-погребальньев - ката- 
фалк. 

Дрожалка, раст. Тгетеїїа те- 
вепіегіса-драглі. 

Дрожаніе- тремтіння, 
ня, тіпання. 

Дрожать, дрогнуть-тремтіти, 
затремтіти, дріжати, здріг- 
нутися, труситися, струс- 
нутися, тіпатися, тіпнути- 
ся; (оть холода) циконіти, 
тзуситися, ухналії кувати. 

гринд- 

трусін- 



| Дрожжи--Дуна. 

Дрожжи--дріжчі; изь тіста- 
росчина. 

Дрожки  (извозчичьи)--біржа; 
бьговья --бігунці. 

Дрожь -- дрижаки, здриги, 
тремтіння, дригота; (шутл.) 
циганський піт 

Дроздь, Тагдн5 уцідагіз5 і пи- 
зіси5 -дрізд; Тигди5 теи- 
Та «кос; Тигдцз5 рііагіз, сьрьй- 
ядвівчак;- -желтосірьй, Т. 
уізсімоги5 -- Черкач, чирч, 
тирч, чирчак, чиркот, оме: 
люх. 

Дрокь, раст. бепізіа-дрік. 
Дромадерь--верхоблюд  одно- 

горбий. 
Дротикь--списик. 
Другой--другий; мнший. 
Другь--друг, друзяка, при- 

ятель, побратим, друзь;- 
подруга-другиня. 

Дружба- дружба, друзівство. 
приязнь, приятельство, по- 
братимство. 

Дружелюбіе -дружність, при- 
- о 'язність, зичливість, ласка- 

вість, 

Дружелюбньй--дружній, при- 
язний; зичливий, ласкавий. 

Дружески--поприятельському. 
Доужескій--дружній б 
Доужественньй--пружебній. 
Дружество--приязнь. 
Дружина- (рабочая, рьіолов- 

ная)ватага; (военная) ровта, 
загін; (княжья вь старину) 
дружина. У 

Дружинникь--(вь рабочей.рьм- 
боловной артели)  ватаж- 
ник; (вь воен. отрялі) ко- 
зак; (вь княжей дружині) 
дружень, дружник. 

Дружить-- товаришувати, при- 
язнувати: бьтть подругами-- 
подругувати, 

Дружно--приязно; одностайно, 
однодушно. 

Дружньй -- приязний, 
ятельський; 
олнодушенй. 

ДрьхнуТь--без поосипу спати. 
Дзябловатьій- -надвялий. 
Дрябльй--зів'ялий; (о явревь. 

овощахь, плодахь) трухля- 
вий, трухлий; (о минер.) 
діркуватий, дірчастий; (0 
почав) пухкий. 

Дряонуть--в'янути, 

при: 
одностайний, 

марніги; 

| 
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трухлявіти, трухніти, трухж" 
нути. 

Дрянной--нікчемний, поганий, 
паскудний, кепський. 

Дрянь--сміття, бруд, нечисть; 
непотріб, покидь, негідь, 
погань, чортовиння, казна,- 

що, паєкуда, ледащо 

Дряхлость--хирність, хирість, 
хиренність,хирявість, хир- 
лявість, підтоптаність. 

Дряхльй--хирний, хирий, хи- 
ренний, хирявий,  хирля 
вий, підтоптаний. 

Дряхліть, дряхнуть -хирнути, 
старіти. хиреніти, підтоп- 
туватися. 

Дубасить -- лупцювати, пері- 
щити, піжити, давати 
типцю, затьору, прочуханки. 

Дубильньй--чинбарний, гар- 
барний. 

Дубильньй корень, раст. 5іа- 
їїсе Іайіоіїїа--кірмак, киро- 
ман. 

Дубина  (верзила),барзалим, 
ненила, бовдур, лобурь, 
лобоз, неотеса; незграба. 

Дубить - чинити, гарбарувати. 
Дубовка--сМ. Дубравка грьж- 

ная. х 
дин «нон 
убонось, пт. Соссоїпгацзіся-- 
чупкар. 

Дубрава--діброва. 
Дубравка грьжная, раст. Уе- 

гопіса СПатаєдгу5 1.-при- 
воротки, решітник, гади- 
нець, безвершки. 

Дубровка, раст. Вуцда геріап5 
2.-суховершки. 

Дубь--дуб;-- вьчнозеленьшй -- 
нелинь. 

Дубье--ломачча. 
Дуга--дуга, лук. 
Дугообразньшй,  дуговатьй -- 

дужний, луковинний, лу- 
козатимй, обоодистим. 

Дудка--дудка, сопілка, 
Дудки - дзусь, зась. 
Дудочникь -- дуд рь: раст. 

фемізгісигп о обіісіпаїев -- лю- 
бисток.. 

Дудочньй-дудковий, сопілко- 
вий. 

Дудчатьй--дудкуватий. 
Дуло (ружькя)- руля, рура. 
Дума-лума; галка; рада; -- 

городская--ратуша. - 



9 Думать-- Дузнь. 

Думать--думати, гадати; ми- 
слити, міркувати, мізкува- 
ти; мати на думці, мати 
замір; дбати. 

Думка, мален. подушка-ясік. 
Думнькй (члень думьі) радний: 

задумавшійся-замислений. 
Дуновеніе--ловів, подув, по 

дих, подмух, хух, хук, по- 
тяг. 

Дунуть--шайнути, дмухнути. 
війнути, подихнути;ртомь 
-хухнути, фукнути, фукну 

- тися. 
Дуплистьй-- дуплинавий, ду 

плинастий, дуплинатий, ду 
плавий, дупластий, дуплу 
ватий, дугчастий. 

Дупліть--дуплавіти, 
віти. 

Дура--дурна, дурепа. 
Дураковатьй--слутий, слута- 

вий, дурноголовий, недо- 
ладній. 

Дурачь--дурень, дурбас, лур 
нас, дурило, дурнгача. дур- 
нолобець, кеп, фатів. 

Дуралей--см. Дуракь. 
Дурацкій--дурбасний, дурний. 
Дурачекь--дурник. 
Дураченье--туманіння, обду- 

рювання. 
Дурачество -дурощі, дуріння, 

Д 

дупля- 

ур- 
Дурачить--хараманити, гнути 

харамани, туманити, пере 
воджати, дурити, бляхмана 
пускати, туману пускати. 

Дурачиться---дуріти, пусту 
вати, жирувати;-валять ду- 

рака-дурника клеїти, 
Дуркамань, раст. Хапібішт 

зігитагіцт--реп'яшок,  ту- 
риця, свинка. 

Дурмань, раст. Баїшга 5ігато 
піцт--німиця. 

Дурно (плохо)--зле, 
погано, бридко, 
(тошно)--млосно. 

Дурной--злий; ледачий; ли- 
хий; поганий, недобрий, 

бридкий. 

Дурнота -- шпетність, негес- 
жість; заморока, млость. 

Дурнушка-- поганенька. 
Дурніьть-- поганіти, погань- 

шати, марніти, упадати з 
лиця, бриднути. 

Дурь--чур, блазенство, 

негоже, 

кегсько; 

| 

І 
І 
І 

| 

| 
І 
І 

Дусить--тушкувати. 
Дуть--лути, дмухати; ся--на- 

диматься; (вьтказьтать не- 
довольство) бурмоситися. 

Духн--пахощі. ; 
Дуковенство -- духовництво, 

попівство, 
Духовидець--духозорець. 
Духовная--духдвниця, дух:в- 

ниця. 
Духовникь--сповідник 
Духовность--духовзість. 
Духовньй -- духовий; духов- 

ницький. 
Духовой (о дьтханій, воздухі) 

--віддиховий (о музьткі) г 2- 
диховий; (окушаньфб) туш 
кований. 

Духота--подуха, придуха, 
духа, душність, духота. 

Духь (безтьл. существо) -дух; 
(вдохновеніє) -- натхнення; 
(привидьніе) мара, прима- 
ра: (сила души) -- ргідвага, 
смілкві-те (дзаханье)віддих; 
(запахь)--пах: ан 
супротивник. 

Душа--душа; життя; сумління; 
серце, вчуття. 

Душевньй--душевний; щирий, 
сердешний. 

Душевредиьій -- см. Душепа- 
губньй. 

Душегубець,-бица -- душегуб,- 
ка. 

Душекь--сморідеть. 
Душеньй (маринованньшй) -- 

межений; (о блюль изго- 
товл.вь закрьтомь сосу- 
дь)--тушкований. 

Душенька--душка, серце. 
Душепагубньй--душевадний. 
Душеприказчикь -- вірник. 
Душеспасительньй -- сп,сен- 

ний. К 

Душистость -- пахучість, за- 
пашність, духовитість. 

Душистьй- пахучий,  запаш- 
ний, луховитий. 

Душитель--душман, задавійко 
Душить--душити. 
Душица, раст. Огідапит 

даге--материнка. 
Душка--дуся. 
Душникь--повітрянка. 
ушньй,о-- спарний, парний,о, 

Дузлисть--перебієць, дуелист. 
Дузль--посдинок, дуель. 

за 

уці- 
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Дузть-дуєт. 
Дьба--скрипиця, диба. 
Дьбомь--стовбуром, диба, ду- 

ба, дубора, дубала, дубом. 
Дилда -- бардадим, ненила, 

бовдур, лобоз. 
Демить -- димувати, курити, 

накурювати,-рити;-ся - ди- 
муватися, диміти,  ку- 
ритися;-клубами-пошибати. 

Дьмка--фльор. 
Дьшмница, раст. Егитагіа оїб- 

сіпаї5 --польова рута 
Дьмньй -- курний, димний, 

димоватий. 
Дьмовникь--комін,  димарь, 

диминець, димаик, димниця, 
бовдур. 

Дьмовой -димовий. 
Дьмогарньй--димовий. 
Дьмчатьй--димний. 
Дьмь--дим, курево. 
Дьмящійся--димучий. 
Дьня, бот.-диня. 
Дьра--діра, дірка. 7 
Днристьй-діравий, дірчастий, 

дірявий, діркуватий. 
Дирить-діравіти;-ся- діравіти, 

дірчавіти. 
Дирища--діромаха. 
Дьрявьй -діравий, дірявиий. 
Димропробивньй, тех. -- діро- 

битний. з 
Дьханіве--подих, тхніння, від 

дих, дихання. 
Дьхательньй-дихальний,диш 

ний. 

Дьхлець--ядушник. 
Дьшать--дихати, тхнути. 
Дьшло--дишель; у волов, во 

за-війя, стрілка. 
Дьяволь--дявіл, диявол, 

бель, 

Дьявольскій--дивольський. 
Дьявольщина--дявоління, 

совина. 
Дьяконствовать-- дяконувати 
Дьяконь--дякон. 
Деякь--дяк. 
Дьзва--діза, панна, дівчина; 

Киронич.) дівуля; (старая) 
скрипула, перестарок. 

Діьвать, діть-діти, подіти, 
заподіти, задівати,-діти, за- 
проторити, затасувати, ся 
-дітися, подітися, задіва- 
тися;-дітися. 

Дівица--дівчина, дівця; пан- 
на. 

ля 

бі- 

Дузть - ДЬЙствовать. 

! Дьвица вь зелени, раст. Мі 
| деПа агуепзіз -- чознушка 
Ї дика; МідеНа атазсепа-- 
| павучок, нечесані панноч- 

ки. . 
Дьвическій--дівочий, дівоць- 

кий, дівчачий. 
Дьвичество -- дівоцтво, діву- 

| вання. 
" Дівичій -- дівочий, дівчачий, 
І дівоцький, ганянський. 
Дівичникь -- дівич-вечір, ді- 

вин-вечір. 
Дьвичья--дівочий покій, 

воча світлиця. 
и Дівка--дівка, дівуля, дівуха. 

Девочка--дівчинка, дівча, дів- 
і чатко, дівця. 

Дьвственница--правичка. 
і Дьвственность--дівоцтво, 
І вування, дівочий стан; па- 

нянство, вінець, вінок, ді- 

| 

ді- 

"діз 

вочність 
Діьвственньй--панянський, ді- 

| вочний; цілинний, непоча- 
| тий. 
'! Дівствованіе-дівування. 
Дьвствовать--дівувати, діво- 

І чити. 
| Дьвушка-дівчина, дівця, че- 
й лядина; собир.-дівота, Ді- 

воцтво. 

;: Дебвченка- дівча. 
І Дедовскій-дідівський. 

Дьдушка-дідусь, дідунь. 
Дьдушкинь-дідусів. 

| Дьдь - дід;-старьй-пелех. 
Дьепричастіе, грам.-дієприс- 

і лівник. 
Дьесиоьсобность, юрид.-чиноз- 

датність. 

Дьйствительно-дійснс, стот- 
не. справді, управді, тяр. 
навсправжки, навсправжнє, 

заправди, заправжки. 
Дьйствительность - дійсність, 

справжність, правдивість, 
певність. ь 

Дьйствительньй -- дійсний, 
справжній, правдивий, гев- 
ний. 

Дьиствіе-дія, акцния, чинність; 
(результать) скуток, наслі- | 
док: (вь драмі, вь арифме- 

І тикь) дія; (на войнь) бій, 
баталія 

Деиствованіе-чинність. 
і Двиствовать-діяти; мати силу 

| Дьйственньй--чинний. 
Ії 

Ї 



зе 

Дьйствующій дієвий, чинний. 
Делатегь -- працівник, робіт- 

ник. 
Дблать, сдьлать-робити, зро- 

бити, учиняти, чинити, 
учинити, творкти,утворит», 
справляти, справити; - ся- 
робитися, чинитися, тво- 

ритися, ставатися, кфітися. 
Дележньй подільний, дільбо- 

вий, дільчий. 
Дележь--поділ, 

вання. 
Діленіє (арифм.)-поділ, ці- 

ління. 
Делець--ділник. 
Діленіе, арифм.-ділимок, ді- 

леник. 
Дьлимость-дільність, (поліль 

ність. 
Діфлимьій-дільний, подільний. 
Дблитель, арифм. дільник. 
Делительньй--дільничий. 
Делить-ділити, шілцувати, по 

діляти, розділяти, паювати, 
дуванити. 

Дьлишко-дільце. 
Делиться--ділитися, поділя- 

тися, переділятися, пере- 
ділитися. 

Дьло-справа; діло, чин, утвір, 
праця, робота; (поступокь) 
учинок; (сущность предме 
та или обстоятельства) річ; 
(судебное) справа, позов; 
(битва) бій, баталія, пстре- 
ба; (надобность) потреб; 
акт; морока; штука. 

Дезловитость-умітлість, праць- 
овитість. 

Дьловитьй-- умітний, 
овитий. 

Дьлопроизводитель --діловод. 
Дьлопронзводство -- д'ловод- 

ство. 

Дьльно--до речи, до ладу, до 
діла. 

Дьльность- додільність, здат- 
ність, грунтбаність. 

Дьльньй--додільний, здатний, 
путній; працьовитий. 

Діьтеньшь- (у животн.) мате, 
дитина; (у птиць) писхля, 
пискіятко, пуцьверинок. 

зти-- діти; собир.--дітвора, 
дітваччя, дітлахи, дітваки, 
малеча. маленькія - пріб'я- 
зок, дрібнята;-своднья- 3еє- 
денята, приведенники. 

їльба, паю- 

праць- 

ДьЬй твуощій - Евенгельскій, 

Діетична г парубійка, 
парубок. 

| Детище--дктина. 
| Детолюбивьй -гітолюбний. 
| Дьтолюбіе- дітолюбство. 
| Детородньй -дітородний. 
| Дьторожденіє--дітородини, 
| Дьтоубійство -- дітовбивста0, 

хлопець, 

" дітогубство. 
| Дьтоубійца--дітовбивця, діто- 
1 губник. 
| Деточки- дітки, дітоньки, ді- 
І точки. 
| Дьтская--дитячий 
! тЯча світлиця. 
Детскій- дитячий, дитинний. 
Дьтство -дитинство. 
Дьтушки- см.Діточки. 

| Двянів--чин, учинок, дія- 
; Двятель,- ница-діяч,-ка. 

покій, дії- 

Дьятельность -- діяльність, 
| чинність. 
! Діятельньй -діяльний, чин- 
Ї ний. С 
! Дюжина- тувінь. 
і Дюжниньй--тузиновий; аби- 
! який, аби-що. 

Дюжій--дужий, тугий, міцний, 
сигьний. 

|! Дюймовка--цалівка, 
Дкюймовьй--цалевий, 
Дюймь -цаль. 
Дюна, геогр.-кучугург. 
Дяглица, раст. (Аедородіит 

родадг: гіа І.-яглиця. 
Дядька--тутор. 

| Дядя--дядьо, дядько; (брать 
матери) стрий); (брать отца) 
вуйко. 

Дятель, пт.-ятел, ятіл, дерево 
-клюй, клюйдерево, клюй- 
дуб, жовна, яхіл, поковтач, 
довбач, дзюб-дерево, желон- 
ка. 

| Дятлина, раст. Тиїбїйцт гере- 
п5- хрестики; Т. ргаїеп5е 

| 
І 

-тройзілля, тройзіл, троян, 
конюшина. 

1 Е. 

Евачнгелисть -- євангелиста; 
протестант, євангелик. 

Евангелическій -- євангелиць- 
кий. 

" Евангеліе -- євангелія, єван- 
і геліє. ї 
| Евангельскій - євангельський, 
ІЇ «вангеличний. 



евнуль--Ененелільно. 9) 

Евнухь--різанець. 
Еврей,-ка--яврей,-ка, 

ка. 
Еврейскій -- яврейський, єв- 

рейський. 
Евхаристія--сакрамент. 
Егерскі. -- ловецьки», 
лецький, мисливбський. 

Егерь--говець, мисливець, 
стрілець. 

Египетскій--єгипетський. 
Егигтянинь, -ка -- єгипетник, 

-ця. 
Егоза--дзита, 

жирун. 
Егозить--крутитися, дзигува- 

єврей, 

стрі- 

уюн, брикун, 

Едва--ледве, усилу, заледве, 
насилу, тіль-тіль; скоро. 

Едва-ли- навряд, навдає., нав 
даку, чи; едва-едва-- ледве 
на ледве, на  превелику 
силу едва не-трохи не, як 
не, мало не. 

Единенів -- єднання, Єдність 
згода. 

Единить--Єднати. 
Единица--одиниця. 
Единичность--поєдинчість, 

поодинокість. 
Единичньй -- поєдинчий, по- 

одинокий. 

Единобожіе--однобожність, 
монотеїзм. 

Елі нобожньй--однобожний. 
Единоборець- пер "бієць. 
Единоборслт во--поєдинок. 
Единобрачіе-- моногамія. 
Единовластіе--самоклаца. 
Единовластиьій--самовлалний 
Единоьремекннькй, о--одноразо 

виг, о; одночасогий, 0. 
Еднновіврець--однокірець; 

старовір. 
Единоверіе- одновірство. 
Еанноверньй--одновірний. 
Единовіьрческій--старокірний. 
Единогласів--лад, згода, одно- 

сталйність; муз. --уголосся 
Единогласньй --згодний, одно- 

стайниї, одноголосний, о; 
суголосний, о. 

Единодушіе--односердя, одно- 
душність, одностайність, 
єдність, згода. 

Единогзушньй -- односердний, 
одностайний,одномисний, о. 

Единоземець,-ка- -земляк,-чка. 
Единокровіе--покревність. 

Единокровчьй--покревний; 
коевняк. 

Единомьшгленньй -- однодум- 
ний, одномисний, односум-. 
ний. 

Единомьсліє -- однодумство 
одномисність, односум. 

Единомьшленникь -- одноду- 
мець, однодум, одномис- 
ник, односум. 

Единообразньй -- одноманіт- 
ний. 

Единоплеменникь -- суплем- 
ник, співплемник, 

Единорогь--одноріг. 
Единородньй -- єдинак, єди- 

нець, одинак, олинець-ая- 

єдиначка, єдиниця,  оди- 
начка, одиниця. і 

Единосущность --одноїстність. 
Единосущньй --одноїстний. 
Единоутробньїій -- одноматер- 

ній. 
Единственньй -- єдиний; по- 

єдинчий;-нов число, грам.- 
однина. 

Единство-- Єдність. 
Единьшй--єдиний, іден. 
Ежа, раст. Дасіуїіз діотегаїа-- 

мітлиця. 
Ежеватьй--копючий. 
Ежевика, раст. Кибиз ибісо- 

5ц5--ожина, 
Ежевичньй --ожинний, ожин- 

новий, 
Ежегодникь--річник,  щорія- 

вик. 
Ежегодно--щороку, щорічно, 

рік у рік. 
Ежегодньй--щорічний. 
Ежеголовникь простой, раст. 

брагдапійт  зітрієх--нюн- 
ка; ежеголовникь вітви- 
стьй -- 5рагдапійшт гато- 
5ит--іжача голівка. 

Ежедвевно--щодня, щоденно, 
день у день. 

Ежелневньй--щоценний. 
Ежели--коли, як, як що. 
Ежемичутно- щохвилини. 
Ежеминутньй-- щохвильовий, 

щохвилинний. 
ЕжемЬсячно--що-місяця, мі- 

сяшно. 
Ежемісячньй -- щомісяшний, 

місяшний. 
Еженедіьльникь--тижновик. 
ЕженелЬльно--що-тижня, 

тижньово. 



«Ежовникь,: 

са Еженедільньй--Еще-бь 

Ежженедільньй -- тижньовий, 
щотижньовий,  потижньо- 
вий. 

Еженощно - що-ночи. 
Ежечасно--що-години. 
Ежочасньй--що годинний.  - 
Ежикь--іжачок. 
Ежиться--щулитися, немжи- 

тися. Й х 
Ежевая трава, раст/ Еспійт 

цідаге 1..--синяк. 
Ежовьй--іжаковий, іжачий. 

раст. Есбіпор5 
зріпаегосерраїи5 росто- 
ропша. 

Ежь-іжак, ярич, ярей, іжа- 
чич, о іїжик;-самка-іжачка;- 
морской-іжанець. 

Ей-ей--далебі, справді 
далебі що так. 

Еканіе- (сердца) - тьохкання 
(серця). 

Екать,кнуть--тьохкати, тьох- 
нути. 

Еле-ледве, на силу. 
Елей--олива, олій; святьй- 

миро. 
Епейньй--олійний, оливний. 
Елеопомазаніе--мирування. 
Елеопомазьтвать - мирувати. 
Егеородньй, "хим.--олійкува- 

тий, вуглинюватий. 
Елеосзящать - маслосвятити. 
Елико -- яко; - возможно Яко. 

мога. 
Епка, рождеств--ялинка, ви 

льце, гильце, гільце. 
Елкій -бресілий. 
Елкнуть--брескнути. 
Еловьй--ялиновий, ялицевий. 
Ель--ялина, ялиця. 
Ельникь--ялинник, ялина. 
Емкій -уклалистий, місткий. 
Емкость--укладистість, міст-, 

кість. 
Ендова--джбан, жбан, кондій- 

ка 
Енотовьій--мангутувий; 

тогни. 

Еноть, зсол. Шг8и5 Іоїог--ман- 
гуті зоол. Фіусггта депеїіа 
-ягот, 

Епанча--опанча, керея, 
чина. 

Епархіальньй - дієцезіяльний. 
Епархія--дієцезія. 
Епископія--бискупство, 

цезія. 
Епископскій- -бискупський. 
Епаскопство--бискупство. 

так, 

яно- 

опан- 

діє- 

Епископь--бяскуп. 
Епитимія--покута. 
Епитрахиль--попинка, патра- 
хиль. - 

Ера, ерникь- бахур. 
Ералашь--розгордіяш; нісені- 

тниця, теревені, бридня; 
тра в карт. 

Ересь--схизма. 
Еретикь--схизматик. 
Еретическій-схизматичний. 
Ерзать-юртати, вовтузитися. 
Ермолка шаламок,  ярмулка, 

ярмурка. 
Ерникь--бахур. 
Ерошить--куйовдити, кудла- 

ти, кошлати, кострубачи- 
ти. 

Ерошка-кудпа, кудлань. 
Ерофеичь-травняк. 
Ерунда--бридня, казнащо, ні- 

сенітниця. 
Ерунокь, столяр.-вуглиця. 
Ершиться-костричитися, іжи- 

тися. 
Ершь, рьба--яшкар, 

йорж, язгір. 
Ерьжничать--гультаювати. 
Есауль-осавул, осавуга. 
Если-коли, як що. 
Естественкикь - натуралист, 

природник» 
Естественно-натурально, при- 

родно, звичайно. 
Естественность-натуральність, 

природність, звичайність. 
Естественньй - природний, на- 

туральний, звичайний. 

бобирь, 

Естество - природа, натура; 
істність. 

ЕстествовіЕдь-природознавець, 
натуралист. 

ЕстествовБдініе--природозна- 
вство. 

Естествознаніе-см. 
відінієе. 

Естествонспьтатель - натура- 
лист. 

Ефесь-лержак. 
ейноги фрайтер. 

Ехидна -гадюка. 
Ехидничать - лукавити, 

сливити. 

Ехидньй--лукавий, злосливий 
Ехидство--злосливість, лукав- 

ство. 

Естество- 

зло- 

Еще--ще. 
Еще бьі-щеб-пак, отож -пак, 

тож-пак, деж-пак. 



Ж. 

Жаба--жаба; Вибо порихачка, 
порхавка, шняга, ретавка, 
ропуха; ропуханя, коропа, 
королавка, коропавиця, ко- 
ропатва, коропатниця, ве- 
селуха, корбставка, шкара- 
паня;-мед. жаба,задавлячка. 

Жаберньй--Яздровий, зябро- 
вий, хавкоевний, зЯвовий. 

Жабій--жабинний, жаб'ячий. 
Жабникье, раст. Енадо агуеп5і5- 

горлянка. 
Жабовникь, раст. РоєепібПа аг- 

депіеа--червичник, червець. 
Жабрей--раст. Ііпагіа депізіав- 

Фона--дзвіночки. 
Жабровидньй-язпруватий, вя- 

бруватий,хавкуватий, зяву- 
взатий. 

Жабрь--яздра, зябра, зів, зя- 
ви, хавки. - 

Жаворонокь, пт. Аіацда--ж 
вір, жайворінок, жайворін- 
ка, жайворонок, шкаворо- 
нок, шкаворонка; А. сгізіг- 
іа--посмітюха, посмітюшок, 
сусідка, чукурлій, черпіта, 
черпітиха, ціцібенька, 
цінькало; хохлатьй А. ги5ії- 
са--попелюха; А. агрогеа-- 
чорпіта; лЬьсной, Апіпиз агро- 
гецз5 -- верхоляк, чику. Ївка; 

7 о луговой, А. агуеп515--орач. 
Жавороночньй -- жайвороня- 

чий, жайворінячий. 
Жадничать -- жаднувати, хти- 

вувати. 
Жадничаніге- жаднування, хти- 

вування. 
Жадность -- хтивість, пожад- 
ливість, захланність, праг- 
нючість, зажерливість, ла- 
комість. 

Жадньй--хтивий, пожадливий, 
захланний, прагнючий, за- 
жерливий, лакомий. 

Жажда--спрага, жада, зга, зга- 
га, жадоба, жадота. 

Жаждать -- жа: ати, жаждува- 
ти, прагнути. 

Жаждущій-жажпивий, спра- 
глий, прагнущий, жадібний, 
жадний. 

Жалга, раст. Рокатодеїоп 1-- 
куширь. 

Жаленів--жаління. 

Жава--Жариться 

Жалистьй--жалкий. 
Жалить--жалити, тяти. 
Жалкій- (презрьнньй) капар- 

ний, фацарний; (ничтожньгй) 
мизерний, злиденний, нуж- 
денний; (достойньй жало- 
сти, сожалінія) бідолаш- 
ний, сердешний. 

Жалко--жаль, жаль бере, шко- 
да. 

Жало--жало. 
Жалоба -- (пеня, ропоть) нарі- 

кания, жалі; жаління, скар- 
га; (юрид) скарга, позов. 

Жалобливьй -- скарговливий; 
позовливий. 

Жалобньй -- жалісливий, жа- 
лісний, желкий. 

Жалобщикь, юрид. -позрвник. 
Жалованіве-надання, обдаріння, 

обдаровання; подар. вещи- 
даровизна. 

Жалованньй--наданий. 
Жалованье--сембреля, сембри- 

ля, платня. 
Жаловать (что) -- обдарювати 

(чим), надавати (що); (ко- 
го) милувати, шанувати, 
бути  прихильним, мати. 
ласку; (кь кому) одвідувати 
кого;-ся-скаржитися; нарі- 
кати, падкувати, жалкува- 
ти) вь судь-позивати ко- 
го; на боли-кородитися. 

Жалостливьй - жалісливий, 
жалісний, милосердий. 

Жалостньсй -- жалісний; смут- 
ний, болізний. 

Жалость--жалощі, 
жаль. 

Жаль--жаль, шкода, жалкую. 
Жальнів -- шкодування, жал- 

кування. 
Жаліть-жалкувати, жалувати. 
Жандармскій -- жандарський. 
Жандармь--жандгерь. 
Жара--спека, спрагота, шква- 

ра, сквар, жарота. 
Жареное--смаженина, печеня. 
Жаренье--смаження, пражен- 

ня, шкварення, 
Жарить--(на масль) смажити, 

пекти; (на саль) шкварити, 
пряжити(о солнць) палити, 

пекти, шкварити; (колотить) 
парити, шмагати, шкварити. 

Жариться--смажитися, шква- 
ритися, пектися, пряжитися 

жалнощі, 



паритися; (на солнці )сма- 
гнути. 

Жаркій,о-гарячий, -че,душний, 
шкверний,-о, палючий, па- 
кучий,-о, спечний,-о. 

Жарковатьй--погарячий, 
шкгарний, поспечний. 

Жарксе--смаженина, печеня, 
жареня. 

Жарчица, механ.--жаровиця. 
Жаровникь--вогнище 
Жарь (сильн. степень тепла) 

жаровище; (тлвющій уголь, 
костерь) жарнво;  (зной) 
сквар, спека, шквара; (ме- 
тиц.) пал; (пьль) запален- 
кя, запал. 

Жгсминньй-ясминовий. 
Жасминь, бот.-ясмин. 
Жазва-жнива, жниво, жаття, 
Жатквенньй- жнивний, жниво- 

вий;-ная машина-женнич- 

ка, жатка, хачка, саможат- 
ка)-ньй сборь-ужинок. 

Жать-ньжимать, отжимать) 
прасувати, чавити, души- 
ти; (сжимать) тискати, сти- 
скати; (сдавливать, тереть) 
мулити, муляти, трудити. 

Жаться, прижиматься--тули- 
тися, горнутися до кого; 
(сьеживаться)-нітитися. 

Жать (снимать хліб. влаки)-- 
жати. 

Жбань-джбан, конувка. 
Жвачка-жуйка; жевать зквач- 

ку-ремихати, жувати жуйку. 
Жвачньй-жуйний. 
Жгукь, бот. Сарзісит аппит-- 

перець червоний. 
Жгуть--джгут, шекало, жгут, 

джгут. 

по- 

Жгучесть -- палючість, жар- 
кість, жарливість. 

Жгучій -- палючий, пекучий, 
жижкий, шмальний, смаль- 

кий, шмалький; о крапиві- 
жалкий, жаркий, жарливий, 
жалливий. 

Жданів - жданки, 
ждання. чекання, 
ня. 

Ждать-чекати (на кого, 
що), тривати, ждати, 
діватися на, зажидати. 

Же, сз.--а, же, но, пак; але. 
Жевака-жувайло. 
Жеванів-жування, 

жмакання, жвакота; 

жданнки, 

сподіван- 

на 

спо- 

жеакання, 
о жи- 

Жаркій--Желтизна. 

вотн.-ремигання, 
ня. 

Жевательньй - жувальний; (о 
живстн.) ремигальний, 5 

Жевать - жувати,  жмакати 
жвахтати, жвати; (0 живот.) 
ремигати, жумрати. 

Жезль-жезло, костур, ціпок;- 
патер, патериця; знакь вла- 

сти гетмана-булава;-полков- 
ника-пірнач; - монарха-бер- 
ло. 

Желаємьй (изь прихоти)--при- 
бажний. 

Желаніє--бажання, жадання, 
хіть, жадливість, жалоба; 
(капризь) схотінка, заба- 
ганка; (страсть) жага; (по- 
желаніє) зичення; (стремле- 
ніе) охмання. 

Желанньй--пожаданий, жада- 
ний. 

Желательньй- бажаний; льно- 
бажана річ. 

Желатинь--желятина. 
| Желать-бажати, воліти, воли- 
й ти, оохОотитися:  сильно- 
і прагнути, регнути; - стре- 

ї 

жумран- 

миться- охматися;-кому-зи- 
чити. 

Й Желающій-охочий. 
! Желвакь-гуля; медиць-жовна. 
І зкелаасти зартажамій жовнува- 

тий. 

Желе- -лраглі. 
| Железа, біапайіа-залоза, аол- 

за. 

Железистьй -- валозуватий, 
волгуватий. 

Желкнуть-жовкнути. - . 
Желобина-жолобина; річище, 

стрижень. 

Желобисть й-жолобуватий, жо- 
лобчастий, жолобкуватий, 
жлобкуватий, улогвистий, 
рівчастий 

Желобить-жолобити. 
Желобокь-жолобок, 

чок. 

Желобообразньй--улогвистий. 
| Желобчатьшй--см. елобистьй. 
| Желобь-жолоб, рівчачок; вь 

| | 
| 

жолобо- 

бочкЬ для дна-утори: у ко- 
лодца - риштак; - водосточ- 
ньй-ринза. 

! Желтая стрепатка, пт. Етве- 
гіга  сікгіпейа - жовтобрюх, 

і жовтогрудка. 

І Желтизна-жовтина, жовтизна, 
жовтість, - 



- 

- Желтникь красильньй, раст. 
КПц5 сойіпиз--райдерено, 

Желтить-жовтити. 
.Желтобрюхій--жовточеревий, 
Желтобрюхь, безногая ящери- 

ца-- жовтобрюх. 
Желтобрюшка, пт. Моасійа 

сйтгеоіа-жовтобрюха, тряси- 
х-істка. 

Желтоватость -- крижовтість, 
жовтявість,  жовтастість, 
жовтавість, пОжовтісСть. 

Желтоватьй-прижовтий, жов- 
тастий, жовтявий, жовта- 
вий, пожовтиим, жовтлявий. 

Желтогрудьій жовтоггудий. 
Желтокорень раст. 5іагсе Таг: 

хагіса-кермех. 
Желтокрасньй-жовтогарячий. 
Желтокь-жовток. 
Желтолозникь, раст, Зах риг- 

ригеа-самб:рка. 
Желтоносьй  дрозль, Тигдаця 

мізсіуоїцез-омелюх. 
Желтоцвіть, раст. А4опіз уег 

паїіз-горицв:т. 
Желточньй жовтковий. 
Желтуха, медиц.-жовтяниця. 
Желтушнзій жовтяничний. 
«Желтьй - жовтий; (цвбта спі- 

лой ржи)- пологий; - совер- 
шенно-прожовтий. 

Желтьіь - жовкти, жовкніти, 
жовкнути. жовтіти, жовті- 
шати; о хльбахь полоніти. 

Желтяница, раст. Сагібати5 
іпсгогіц5-світлухи, крокіс, 
крокус. 

Желулникь, раст.  Везсційя 
Нірросазіапит-каштан  дк- 
кий. 

Желулокь-утрунок,  отрунок, 
шлунок, о тлунок,  риндя, 
риндзак. 

Желудочньй-шлунковий, 
рунковий, тлучковий, 

Желудь-жолупь. 
Желчньй жовчевий; жовчний. 
Желчь, анат.жовч. 
Жельізина, окалина жужелиця. 
Жельзистьй залізуватий. 
Желізко залізце. 
Желізникь, раст. 

їгиіезсеп5-дереза. 
. Желізнодерожникь -залізнич- 

ник, залізник. 

Жельзнодорожньй - валізни- 
чий. 

Желівньй - залізярий, заліз- 

ут- 

Сагадапа 

| 

Желтникь--Жердь, їі 

нИий;-ньйЙ заводь-рудня;-ная 
руда-залізовина, залізняк;- 
ньй котель-залізняк; - ная 
дорога-залізниця, залізян- 
ка;ная полоса-штаба;-нь Я 
опилки-трини. 

Желізнякь, раст. Уегіепа ої» 
Яспайз-пориш порпличник. 

Желізо-залізо. 
Жельзоділательньй -- рудне- 

вий;-заводь-рудня. 
Жельзоплавильк гй-гамарний; 

(заводь)-гамарня, крушар- 
ня. 

Желіьзопрокатньй -- штабар- 
ний; заводь-штабарня. 

Желтізоторговець-- залізняк. 
Жеманистьй-- маніжкуватий, 

Жеманиться -маніжитися, ма- 
ніритися. 

Жеманньй-маніжний, манір- 
ний. 

Жеманство -- манірність, ма- 
ніжність, церемонія. 

Жемчугь--перло. 
Жемчужина--перлина. 
Жемчужньй--перловий. 
Жена -- дружина, подружжя, 

жінка. 
Женотимй-одружений, ожене- 

ний. 
ХЖенинь-жінчин. 
Женит -одружити,  оженити, 

спгрувати, ся на комь-оде- 
ружитися, оженитися з ким; 
спаруватис». узяти засебе6 
(когпу: уступити у закон. 

Женитьба оженіння, сдружіння, 
женіння. 

Женихь-молодий, 
фраїр, сватач; 
во женило. 

Женолюбець-бабій, бабич, не- 
вістюк. 

Женолюбній --бабійкуватий. 
Женоподобньй--баб'ячий. 
Женскій--жіночий, челялинсь- 

кий; поль-жіноча стять 
Женственность--жінох сть, 
Женственньй--жіночний. 
Женшина--жінка, невіста, Я6- 

ляпина, баба. | 
Жерлевом-жердяний. 
Жерлило - бардадим, цибань, 

довгань. 
Жегль-лперечка, цвайка, па- 

ровина, лата, латва, бан- 
тина; Тонкая-тичка;-поверхь 

наречений, 
насмьшли- 
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соломь на стогахь, 
шахь-півзина. 

Жеребей - жереб, льос; -пай, 
частка, уділ. 

Жеребенокь--лоша; сь подст- 
риж. гривой-стрижак, стри- 

н. 
Жеребець огер, стадник, 

рещук. 
Жеребиться-жеребитися. 
Жерехь, рьба, Нєрійя Їнсідц5-- 

оклій. 
Жерпо-паща. й 
Жерлянка, родь жабь, Вогп- 

Біпаїюг ідпеце-пунь, пунь- 
ка, пунькало. 

Жерновь-оскордь, жорен. 
Жертва-охвіра, даровина; (на 

церковь)-посвят. 
Жертвенникь - жертовник, 

жертівня. 
Жертвенньй-жертовний, 

вірний. 
Жертвованіе-охвірування. 
Жертвователь,-ница - охвір- 

ник,-ця, 
Жертвовать, 

накладати, накласти, 
рувати. - 

Жертволюбивьй- охвіровний, 
охвірливий. 

Жертволюбів - охвіровність, 
зувіпливість. 

Жертвоприношеніе--охвіруван- 

крь- 

ве- 

ох- 

пожертвовать - 
охві- 

Жестерт,раст. Кнатиз саїнаг- 
са, -крушина, жостір. 

Жестикулировать- жестикулю- 
вати. 

Жесткій -сутугуватий,  муль- 
кий, штивни.., твердий, 
рапавий, храпавий, шер- 
сткий, різкий. 

Жесткнуть-тверліти, штивні- 
ти, рапавіти. 

Жесткокрьльй - твердокри- 
лий. 

Жесткость - сутугуватість, 
мулькість,  штивність, 
твердість, рапавість, хра- 
павість. шерсткість, різ- 
кість. 

Жестокій » жорстокий, закат- 
ний, строгий, лютий, твер- 
дий, нелюдський, немило- 
сердний. 

Жестокосердьй--безсередний, 
безсердий, безсердечний. 

Жестокость-жорстокість, лю- 

Жеребев--Животиве. 

тість, закатнісТь, нелюд- 
скість, безувірство. 

Жасть-рух. » 8 
Жесть-бляха, жерсть. 
Жестяннкь-бляхар. 
Жестянка-чітура, бляшанка, 

жерстянка. 
Жестяной-бляшаний. 
Жестяночньй-чітурний, 
шанковий. 

Жетонь-личман, дукат, дукач, 
Жечь-палити, пекти. 
Жженіе-паління, печіння. 
Жженка-палянка. 
Жженьй-палениї". 
Живехонько швиденько, 

тенько. 
Живительньй-живущий, 

воносний, живлющий. 
Живить - оживляти, опожнв- 

ляти; бед'срити. 

Живо-жваво, живко, 
ко, хутко, прудко. 

Живодерня живолупня, 
лупня. 

Живолерь-типель, 
котолуп; жироїд, 
драпіка. 

Живой-живий; жвавий, мотер- 
ний, юрливий, меткий шзар- 
кий, шворний, живкий, пор- 
ский, горський, побігущий, 
женавий, шпаркий. 

Живскость, раст. Суподіоєвига 

бля- 

ху- 

жи» 

швид- 

кото- 

живолуп, 
дряпіка, 

оббсіпаїв --  чорнокорінь; 
Оеїрбіпит, сопз5ої4а -- со- 
кирки, нбснки  комареві, 
рогаті васильки. 

Живописать--малювати. 
Живописець--маляр. 
Живописность-мальовничість, 

мальовність. 
Живописньй -- мальовничий, 

мальовний. 
Живопись- малярство; малю- 

вання. 
Живородящій - живоплодний. 
Живорьбньй (садокь) -- риб- 

ник, сажаву ) сажалка на 
рибу. 

Живость -- у.вавість, мотор- 
ність, юрливість, меткість, 
шварність, живкість, шпар- 
кість, порскість. 

Животворньій -- живодавчий, 
животворчий. 

Животное -- тварь, живина, 
тварина, животина, звіря;- 
ньїтя воебтще--плодь. 



Жживотность--Жница, 

Животность--тварячість, зві- 
рячість. 

Животньй--звірячий; життє- 
« дайний; черевний, шлунко- 

вий. й 
Животрепещущ й -живкий. 
Животь--живіт, життя; живіт, 

чергво, животина. 
Живучая трава, Віида геріап5 

--суховершки 
Живучесть--живучість.. 
Живучій -живучий. 
Живчикь--жевжик; живчик;- 

чодіь глазомь-мишка. 
Живьемь--живцем. 
Жигагка, насЬк. 

жалиця. 
Жигачуть--опалити,  опектин; 

етьобнути, оперезати 
Жидить--рідити. 
Жидкій- рідкий. 
Жидкость--тея, плин, 

ність, рідина, 
Жидітьзрідшати, 
Жижа, умжица-рідота, рідина. 
Жиз тельность - живкість 

Кугаєнность -- життєвість, 
живіттєвість, жизність. 

Жизненньй--життєвий, 
- / віттєвий, жизний. 
Жизнеописаніе-життівпис. 
Жизнеописательньй -- життє- 

писний. 
Жизнерадостность -- веселеч- 

ність, 
Жизчнебадостньй-веселецький, 

веселечний. 
Жизнь-життя, живіття; бьі- 

тіе - буття; - существованіе- 
- істнування, істніння. 

Жила--жила. 
Жилетньй -- камізельковий, 

камізельчаний. 
Жилеть - камізелок, камізель- 

ка, лейбик. 

Жилець--комірник. 
Жилистьй-- жилавий, жиля- 

вий, жиляний. жилуватий 

Жилить-- шатирити, цупити, 
шахраюнати; - ся - силкува- 
тися, напружуватися, на- 
магатися, п'ястися. 

Жибзипа -коміс «иця. 
З илище--житло, житво,оселя, 

гочиода, мешкання, домівка. 

Жилищньй--житловий, жат- 
возий, осельнНий, мешкаль- 
ний, домівковий, 

5іютоху5-- 

плин» 

жи- 

«02 

Жилье -- житло, дом вка; 
агтажь-поверх, осада. 

Жимолость волшебная, раст. 
Цопісега хиїознейт -- сухо- 
древник. " 

Жирафь, зоол.-- кірафа, 
мельпарда. 

Жирно--товсто; сито, ласо. 
Жирньй -- тучний, товстий, 

гладкий, опасистий;масний, 
ситий, товстий, 

ка- 

Жировикь--каганець; минер. 
-солонець. 7 

Жировон--товщовий. 
Жиротопня--салуїв, 
Жирь--з Єйть, ситощ), стук, 

тбвщ, сало, нагул, лій:-кь ку- 
шанью- омаста; -раст плен- 
ньй-лій, тік;-рьбій-трін; за- 
ячій-шкрум; 
т'ець; на Тонк. кишкахь-ото- 
чина, 

Жиріть--товщати, 
гладчати, тити. 

Житейскій-житечний, світо- 
вий. 

Житель--житець, мешканець; 
-села селюк, ница села-.е- 
лючка; - степей - степовик; 
приморскій - поморянець;-- 
прибережньй-бережан, бере- 
жак; польсья-поліщук; - го- 
рода-міщанин; предмістья- 
предміщанин. 

Жительство--мешкання, жит- 
ло, побут; переоування. 

Жительствовать -- мешкати, 
житлувати. 

Житіе-життя; життєпис. 
Житница-шпихлір,  гамазея, 

гамазин, гамазій, гамазія. 
Жить--жити, жижкати, три- 

вати, істнувати; мешкати, 
житлузати, перебувати; ма- 
тися. вікувати;-уєдиненно- 
самотіти. 

Житье-жилба, житов'я; - про- 
зябаніе-живстіння;-хорошев 
--розжитво. 

Жмурить-мружити. 
Жмурки - піжмурки, 

куцю баба. 

Жмьхи-жемериння. 
Жнець-жнець, жниварь, жень. 

чарь. 
Жнивье-стерня. 
Жница-жниця,  жнія, жень- 

чарка, женькиня, женчиха, 
жаля. 

товстіти, 

танас, 



104 Жонглерь--Забявиньй. 

Жонглерь--рухляр. 
Жранье-жеріння. 
Жрать-жерти, жолопати. 
Жребій-жереб, льос. 
Жрець-жрець. 
Жреческій-жерцевий, жерець- 

ких, 
Жречество--жерцювання. 
Жречествовать--жерцювати. 
Жрица--жриця. 
Жужелица, наськ,-щипак, ту- 

руч. 
Жужжаніе--сюрчання, скемін- 

ня, чутіння, гудіння, фур- 
чання, фурконіння, хурчан- 
ня, дзизчання, бреніння. 

Жужжаль--скеміти, сюрчати, 
чутіти, хурчати, фурчати, 
фурковітн, дзизчати, бре- 
ніти, густи, жубовіти. 

Жукь-жук; долгоносикь-носай, 
восаль)олень-раглик, тур, 
рогач;- мучной-пацюк: - май- 
скій»хрущ,  бомбарь;-водя- 
ной-водян;-навозньй - гной- 
овик, гнійник; - бронзовьій- 
оленка; - клещатьй-щипав- 
ка; - сввтящійся - блищак, 
світляк; - носорогь -волик;- 
хлібньй-наливайко. 

Жуликь--халамидник, ракло. 
Жупель--сірка. 
Журавлиньй--журавельний. 
Журавлинникь красньшій, раст. 

Сегапійт  запдшціпецт - тоя 
польова. 

Журавлиха--журавка. 
Журавль, г".-журавель. 
Журить--картати. 
Журналистика -- газетярство, 

журнальство. 
Журналисть -- казетяр, 

налист. 

Журналь -- журнал; - путевой 
-полооожник; -- засьданій 
-зборник. 

Журчаніе--дзюрчання, черчан- 
ня, дзюркотання, дзюрко- 
тіння, бурчання, шумотін- 
ня, шемрання, роптання. 

Журчать--дзюрчати, дзюрко- 
тати, дзюркотіти, бурчати, 
шумотіти, нчерчати, роп- 
тати, 

Журчащій--дзюркотливий, шу- 
мотливий, буркотливни, 
бренливий. 

жур- 

3. 

За,пред.-за, по; до; 
через; на. 

Заалчничать--зажадати. 
Зааліть,-ся -- зажарітися, за- 

жевріти, зачервонітися. 
Заарендовать -- заорандувати, 

взяти на посесію. 
Заартачиться--забазкаличити, 

закостричитися, знорови- 
тися, забаскалитися,  за- 
пручатися. 

Заатласиться (о бархать)--ви- 
тертися. 

Забава-- втіха, забава, забав- 
ка, розвага, розривка, цяць- 
ка. 

Забавлять,-вить-- забавляти, 
бавити, забавити, потіша- 
тиугшити, цяцькати; ся-за- 

бавлятися,-витися, цяцька- 
тися. 

Забавникь,-ця-- сміхованець,- 
нка, смішко, сміюн, смі- 
хун, сміховалець. 

Забавничать смішкувати, хви- 
длювати. 

Забавньй-сміховальний, втіш- 
ний. 

Забаклушничать -- забайдику- 
вати. 

Забаловать--вапустувати. 
Забалотировать--необрати, за- 

бальотувати. 
Забарабгнить -- затарабанити, 

забубнити, заторохтіти, за- 
торкотати. 

Забарахтаться -- заборсатися, 
затрипатися,завовтузитися; 

заборікатися. 
Забарствовавшій--запанілий. 
Забарствовать--попаніти, за- 

паніти. 

Забастовать-- застрайкувати, 
пошабашити. 

Забастовка--страйк. 
Забастовочньй--стоайковий. 
Забасговщикь,-ца-страйкарь,- 

рка. 

Забаюкивать,-юкать-- присип»- 
ляти,-спати, заколихувати," 
хати. 

Забвеніе -- забуття, запомин 
забуток, непам'ять, забудь, 

Забненньй -- забутковий, за. 
бутний, забутий, вабутній.- 

по-ва;. 



Забезчинствовать - Завботлняь: й. 

Забезчинствовать--забешкету- 
вати. 

Забережмьій- -тогобічний. 
Забережье--забережжа, того: 

7. бічча, 
Забеременіть-завагітиїти, за- 

ваготіти, завагоніти,заваж- 
ніти, заважчати, у вазі ста 
ти, у тяж зайти. 

Забиванів--забивачзня. 
Забизать,-бить-забивати, вби- 

вати, заганяти, гнати; мор- 
дувати, замордузати. заску- 
бати, бти, приголомшувати, 
-шити: запроторити, запха- 

ти, затасувати" ся ховатися, 

захсвттися; затьохкати, за- 

токотіти, заколотитися, зат- 
рі атися, застукотіти (о сер- 
дці), 

Заби"тсвіть-забандажити, умо- 
тати. 

Забирать,-брать - забі" ати, заб- 
рати, взяти; брати набір, 
позичати у кого; захоплю- 
вати, пити, 

Забираться, -браться - утеліо 
щуватися, люшитися, за- 

тихатися, пхатися, забіра- 
тися, братися, забиватися, 
битися; закрадатися, кра 

стися, залазити,-гізти. 
Забіяка--тесака, троюда, за- 

водіяка, колотник, задира- 
ка, задерій, задерика, зва- 
дник. 

Забіячество--тесацтво,  заво- 
діяцтво, "олотня, залирли- 
вість, задерикуватість. 

Забіячить--заводитися, колот- 
ничити, задиратися. 

Забіячливьй --задерикуватий, 
задиракуватий, задиркува- 
тий, задирливий, звадли- 
вий. 

Заблаговременно- завгодя, за- 
вчасу, заздалегідь, зазда- 

лигоди. 
Заблаговременньій- заздалегід- 

ний, завчасний. 
Заблаговістить- заблаговісти- 

ти, задзеонитн до перкли 
Заблагоразсудить -- розмірку- 

вати, розважити. 

Заблаженствовать  зараювати 
Заблажить -- залурійти, заша- 

літн, занавісніти, закоми- 
зитися, завередувати. 

Заблевать--заблювати. 
Забпеклесть- збляклість. 
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Заблекльй--збляклий. 
Заблекнуть--зблякувати, збля- 

кнути. 
Заблєстіть -- заблищати, ва- 

блискати, заблискотітни;-за- 
мерцать замеркотіти. 

Заблеять-замекати, забекати, 
забліяти. 

Заблистать-залискати, заблис- 
котіти. 

Заблудившійся-заблудний, ва- 
блуда. 

Заблудиться--заблудити, заб- 
лудитися, поблудити, звблу- 
катися, зблудити. 

Заблуждаться--помилятися. 
Заблуждающійся -- заблудли- 

вий. 

Заблужленіе--омана, 
помилка. 

ЗабогатЬть--забагатіти. 
Забодать--забупати, сколоети. 
Забожиться--забожитися, 
Заболтать, затараторить- за- 

пащекувати, забаляндраси- 
"ти, замолоти;-ногами-зад- 
ригати. 

Заболтаться- забазікатися; (за- 
качаться) зателіпатися. 

Заболіваніє (болізнь) -- роз- 
біль; захорування. 

Заболіть--захворіти, занелу- 
жати, заслабти, заслабнути, 
заслабіти. 

Забористь й--міцний, гострий; 
ідливий, причігливий. 

Забормотать--замуркотати,за- 

заблул, 

мимрити,  захарамаркати, 
замискрити, забелькотати, 
замурчати. 

Заборщикь,-ца -- набірник,-ця 
Заборь- баркан, паркак, пар- 

кання, о діловання, пліт, 
прасло; набір, забір, бран- 
ня набір. 

Забота- турбота, клопіт, пік- 
лування, побивання, фра- 
сунок. 

Заботиться--клопотатися, піжш- 
луватися, дбатн за що, дба- 
ти про що, побиватися. 

Заботливость --- дбайливість, 
дбалість, дбання, піклуван- 
ня, запобігливіст», пазови- 
тість, старанність. 

Заботливьй--пазовитий, дбай- 
ливий, дбалий, піклуван- 
кий, запобігливий, старан- 
чий. 



166 

Забраковать--зпокидіти, від- 
- жинути. 
Сабрало--забордло, запиналс, 

причілля. 
Забрасьнанье- закидання. 
Забрасьвать,-бросать, бросить 

--закидати, закидати, за- 
кинути, завергати, вергну- 
ти,-вергти; заподіти, запро- 
торювати, рити, затасову- 
вати, сувати; занедбати, 
замітувати, занехаяти; об- 
кидати, обкидати, прикида- 
ти, прикидати, засипати, 
засипати, захарастити, за- 
харастрити. 

Забоаться (влізть)- -утасува- 
тися, утаскатися, уклюну- 
тися. 

Забрезжиться --задніти, засі- 
ріти, на світ зайнятися, на 
світ благословитися. 

Забренчать--забринькати, за- 
брязкотіти. 

Забресть--забитися, забрести, 
заплекатися, заплентатися, 
зачвалати, утасуватися, 
утаскатися, клюнутися,: 
заволоктися;- блуждая-заб- 
лукати. 

Забривать,-брить -- заголюва- 
ти, заголити. 

Забродить (напр. о вині)-заг- 
ати. . 

Заброшенньй,ая (существо)-- 
покидько, покидька, поки- 
дище. 3 

Забрьзгивать, гать -- заприс- 
кувати,кати, забризькува- 
ти,кати; (водой) ухлюпу- 
вати, пати, ухлюстати, 0б- 
ляпувати,пати; (воском) 
завощити; (грязью) задрі- 
пувати,пати, заляпувати,- 
пати, забейкувати,-кати,за- 
талапувати,пати, зачвир- 
кати. | С г 

Забрьзгаться -- ухлюпатися, 
ухлюстатися, 0 уляпатися, 
поляпатися, сприскатися, 
позабовтатися, заболотити- 
ся, задріпатися, позабей- 
куватися, забризкатися. 

Забрюхатіть--зачереватіти. 
Забряцать--забрязкати, зад- 

зенькати. 
Забубенньй--гульбливий, гу- 

лящий. 
Забулдьга--гульвіса, гультяй, 

Забраксвать--Завалень, 

гульпіпака, непутець, про- 
піяка, ледака. 

Забулькать, забултькать--за- 
булькати. х, 

Забунтовать -- збунтуватися. 
заворохобити. 

Забурлить -- захлекотіти, за- 
урхати, забурувати; - за- 
шарабурити. 

Забушевать--забурхати, збуй- 
нувати. 

Забуянить--забурунити. 
Забьваніе -- забування, запо- 

мин. 

Забьвать,-бьть -- запоминати, 
запомнити, забувати,-бути;- 
ся-забуватися, бутися;заси- 
нати,снути;  заноситися,- 
вестися. 

Забьівчивость--безпамяття, за- 
бутність, забуття, забудь- 
куватість, непам'ятливість, 

негіам'яткість. 
Забьвчивьй -- забтукий, не- 

пам'ятний, непамятливий, 
непам'ятущий,  безпамят- 
нии, забудькуватий; сущ.- 
безпам'ятко, забудько. 

Забьтье- забуття; нєпритом- 
ність. 

Забеганіе--забігання. 
Забігать, заббжать-- забігати, 

забігти, позабігати; попе- 
реджати, "дити; слишкомь 
далеко-заганятися, - гнати- 
ся: (о саняхь) замелювати, 
заточуватис я, заточитися. 

Забьгате--забігати. 
Забьгь -забіг; закрут, затока. 
Забьлньть завбожіти. 
ЗабЬдствовать- забідувати. 
Заббжавшій--забіглий, приб- 

лудний. 
Заббливать,-лить -забілювати, 

забілити. 
ЗабЕлка--забіл, забілювання. 
Забьліьть--забіліти. 
Забьсноваться- забіснуватися 
Заважничать -запиндючитися, 

забундючитися, запишати- 
ся. забр шкати, забришка- 
тися, завелинатися, зачва- 
нитися. 

Завазживать,-возжать -- лій- 
цювати, залійцювати. 

Заваксить--зашварцувати, ва- 
ваксувати. 

Завалеяь--лега. лета, легарь, 
ледай; лепака, лежень, но- 
роба, вайло. 



Завалець 

Завалець, раст. ЯЗсгорпиіагіа 
подза-ранник, підтинник. 

Заваливать, лить -- зивалюва-, 
ти, завалити, засипати, -си- 
пати, закидати,-кидати; ва- 
тарасовуватп, сувати,  та- 
мувати, затамувати; ся-за- 
лягати,угти;  западатися,- 
пастися; заподітися. 

Завалинка--призьба, присьпа. 
Заваль--мотлох, заваляще. 
Завальная трава, ІузітасПпіа 

уцідагі5--тдя лісна, раьнник. 
Завалявшійся (плохой)-- за- 

валящий, злежаний. 
Завалять -- заваляти, забруд- 

нити. 
Заваляться--завалятися. 
Завариваніє--заварювання; за- 

ларювання. 
Заваривать,-рить -заварювати, 

заварити; запаріовати,-ри- 
ти. 

Заварной----запарний. 
Заведеніє(учрежденіє) -- завід, 

забод, заклад; (обьічай) по- 
веденція, звичай; (часозвь; 
накручення; (введеніє ч.л. 
запровадження; (трактир- 
ное) ресторація. 

Завербованіе-- затягання, 
лука. 

Завербованньй (вь войско)- 
затяжець. 

Завербовьвать,-бовать -- залу- 
чати, залучити, затягати,- 
гти. 

Завернуть (заглянуть)--навих- 
нутися, никнути., 

Завертка -загортання; закрут- 
ка; прикр. оглобли кь са- 
нямь-завертень, заверт. 

Савертьвать (завинчивать)-- 
завірчувати, завертіти; (за- 
ворачивать) загортати,- 
рнути; (поворачивать) за- 
вертати,рнути. 

Зеверть-завірюха, завихіль. 
ЗавертЬть--завертіти, закру- 

тити, заверетенити. 
Завертьться--завертітися, за- 

веретенитися, закрутитися. 
Загерчивать, -ртЬьть-закручу- 

ватн, укручувати,-тити. 
Завершать,вершить -- ззвер- 

шати, вершити, закінчати, - 
чити. 

Завершеніе--закінчення, 
Заветшальїшй--давній, старий, 

остарілий, одавнілий. 

за 
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Заветшать -постарітися, оста- 
рітися. 

Завздорить-засваритися. 
Завиванів--см. Завивка. 
Завивать,-вить--повивати, гс- 

вити; завивати,-вити; ку- 
черявити, закручувати;-ся- 
заплітатися, кучерявитися. 

Завивка--завин, завивання,за- 
плітання; закручування. 

Завидно - заздрісно,  заздро, 
зарно, завидно. 

Завидньй -заздрісний. 
ЗавиднЬться--замріти, завид- 

нітися, забованіти. 
Завидовать-заздростити, заз- 

дрити. заздрувати (на що). 
Завидіьть, увидіть - заздріти, 

забачити, загледіти, зази- 
рити, 

Завизжать--зазерещати,зави- 
скотіти, завищати, заска- 
вучати, заскиглити, заскім- 
лити, закавчати. 

Завилять--завертіти, 
тити, завиляти. 

Завипчиваніве - зашрубовуван- 
ня. 

Завинчивать, завинтить -- за- 
шрубовувати,-шрубувати. 

Завиральньй--химерний, хиб- 
ний, зарозумілий, недореч- 
ний, чванливий. 

Завираться-замелюватися, за- 
бріхуватися. 

Завирающійся-замелуватий. 
Завирушка бурая, пт. Ассеп- 

хог тодиіагів--покропивник, 
покропивниця. 

Зависимость--залежність, під- 
леглість, підлежність. 

Зависимьій -- залежний, 
лежний, підлеглий. 

Завистливость-заздрісність,за- 
здреність, заздрівість, за- 
здросність,  завидливість, 
завидущість, завидющість, 
пожадливість. 

Завистливьй - заздрівий, заз- 
дрісний, заздросний, завил- 
ливий, заздречний, завидю- 
щий, пожадливий, завиду- 
щий. 

Завистникь, -ца--завила, 
видько, завидник,-ця, 
здрісник,-ця. 

Зависть--заздрощі, заздрість, 
завидки, завидощі. 

Зависіть-аалежати, 

закру- 

під- 

за- 
за- 



юв Зевиахн--Заворчать. 

Завитки, раст. Адгітогіа Ви- 
раїогічта-варило. 

Завитой--закрученні. - 
Завитомь-фигель (архит.); кля- 

па (акат.); пухоль, кучерь 
(вь прическі); закруток, 
закрутка (вь хльбіь на кор- 
ню); гочеревина (мясо). 

Завихриться-завихоритися,за- 
віхтирити. 

Завладбніе-заволедіння, 
мань, займанщила. 

Завладівать, діть-запосідати, 
запосісти, завладати, ося- 
гати-гти, посідати, - сісти, 
опанувати, заорудувати, (се- 
литься) затамбулюватися. 

Зазластвовать--запанувати. 
Завлеканіє - принажування, 

знажувавня, приваблення, 
зваблювання. 5 

Завлекательньй,-о-звабливий, 
привабливий,  привадфний, 
звабний, принадний, о. 

Завлекать, влечь--занаджува- 
ти,-надити, принаджувати,- 
надити, надити, вабити, 
вваблювати, - бити, загачу- 
вати, чити, 

Заводить,-сти- запро -оджати, 
запровадити, заводити, -ве- 
сти; накручувати,-тити (ча- 
сь); закпадати,-класти. 

Заводка Р ИРЧЕННИ- 
ня (годинника 

Заводньй-достатній, заможній 
зажиточньй); спружиновий 
которьшй заводять). 

Заводской - заводський, фаб- 
ричний; стадний (о пошади). 

Заводчикь -- фабрикант; при- 
відця, зачіпник. 

Заводь-фабрика; водочньй-гу- 
ральня, палінчарня, горіль- 
ня, винниця; восковой-вос- 
кобійня; желізньй-рудня; 
жестяной - бляхарня; кир- 
пичньій - цегельня, цеголь- 
ня; кожевенньй-гарбарня; 
конскій - стаднина;  л'всо- 
пильньй ттартак; міднопла- 
вильньй-котлярня; метал- 
лоплавильнь'й - тамарня; 

мильньй-милярня; рьшбньй- 
забрід; пивовар-нньшй-бро- 
вар, броварня; пороховой- 
пороховня; поташньтй буда; 
сахарньшй-сахарня, цукро- 
зарня; свБчиой-свічарна; є6- 

зай- 

литренньй-бурти; стеклян- 
мий гута; сухарньй-сухарна; 
уксусньшй-оцетарня. 5 

Заввеванів -- завоювання, вдо- 
буття, забір, завій. 

Завоєеватель, - ница--завойев- 
ник,-ця. до 

Завоевательньй -- заборчий, 
завойовний. 

Завосевьгвать, - воевать--здобу- 
вати, бути, завойовувати,- 
ювати, підбивати,-бити. 

Завозжать-завіжкати. 
Завоекь--карк, шия; ошийок. 
Завозить, - везти - завозити,- 

везти; - ся - завовтузитися; 
заялозитися. 

Завозньй-привозовий (о то- 
варі); завозовий (о якорб) 

Завозня, рьчн.-галяра. 
Заволакивать,-волочь - заволі- 

кати, -волокти, затягати,- 
тягти, затемряти,-темрити; 
затягати,-гти, гдітися (о ра- 
нахь) 

Заволноваться - захвилювати; 
-притти вь  возбужденіє, 
смятеніе-заюртуватися;- за- 
піниться-зашпувати, 

Завонять--засмердіїти, запові- 
трити. 

Завоняться - притхнутися, за- 
вонитися, засмердітися. 

Завопить -заголосити, завола- 
ти, залементувати, зарепе- 
тувати. 

Завора-засув. 
Завораживать,-рожить - зача- 

ровувати,-рувати, замовля- 
ти,мовити. 

Заворачивать, - тить (припод- 
нять) -закопилювати,  за- 
копилити, закопирчувати,- 
чити; (обертьшвать) загор- 
тати, - горнути, завивати,- 
вити, завірчувати,-вертіти; 
(поворачивгть) повертати,- 
рнути, завертати, - рнути; 
(васучивать)  закасувати,- 
сати. 

Заворковать--забуркотати, за- 
буркотіти, забуркукати, за- 

воркотати, загусти. 
Заворожить--забаїти. 
Заворотень-важниця, підойма. 
Завороть (повороть)-закрут. 
Заворчать--замурчати, забур- 

чати, вагарикати; вагарча- 
ти. 



Завратьоя--Загибать. 

Завраться--забрехатися. 
Завсегдатай--завсідник. 
Завторить завторувати. 
Завтра--узавтра;- утромь-за- 

втра вранці; вечеромь-за- 
втра увечері. 

Завтраканієе-снідання. 
Завтракать-снідати. 
Завтракь-сніданок. 
Завшивіть-завошнвіти. 
Завьваніє -- скиглення, скім- 

лення, завід, завод, зави- 
вання. 

Завьгвать, завьіть--завивати, 
завити, трубити, затрубити, 
скиглити, скімлити, вити; 
заводити, голосити (о лю- 
ляхь). 

Завьшекь--карк. 
Завівдомо- -зазнаки, звідома. 
Зав'льваніе- завідування, за- 

від, заряд. 
ЗавБдьвать-заряджувати, ору- 

дувати. 
ЗавВвдьвающій -зарядник, за- 

рядчик, завідця, завідувач. 
Завіреніє-запевнення, 
Заввритель,-ница -посвідник,- 

ниця. 
Завірять, - рить- запевняти, - 

нити; посвідчувати, чити. 
Завіса заслона, завіса. 
Завіьтньй--заповітний,  заві- 

тувальний, заповідальний; 
святий, шановний; таєм- 
ний; тайний. 

Завітренньй-затищний. 
Завітренбльй-завялий, засох 

лий, завітрілий. 
Завівтреніть -- зв'якути, 

сохти, завітріти. 
Завіьть-заповіт, заповідання, 

завіт, завітування. 

ЗавЬьшенньй-- навішений, за 
слонений. 

ЗавЬшиванів -запинання; з 
слонення, завішування. 

Завіьшивать,-сить, закрьть -- 
запинати,запнути, зап'ясти; 
заслоняти, - нити, завішу- 
вати,-вісити. 

Завівшиваться,- ситься -запи- 
натися, загнутися, зап'я- 
стися;заслонятися,-нитися, 
завішуватися, -віситися. 

Зазіщанієе--тестамент, духів- 
ниця, завітування. 

Завіьщатель -- спадкодавець, 
заповітник, завітувальник. 

за- 
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Завіічательньй -- ваповітвий, 
запітувальний. 

Завбшать -- завітувати, запо- 
відати, легувати;  відпи- 
сати, відказати. 

Заво'вшій, увядшій--зав'ялий. 
Заваданіе--зав'янення. 
Завядать,- вянуть - блякнути, 

зблякнути, в'янути, зів'яти. 
Завязать,-знуть -- грузти, уг- 

рузти, загрузти: устрявати, 
устряти; баритися, забари- 
тися. 

Завязка -- зав'язок (вь лит, 
произвед.); запинка, пере- 

- шкода, завада; поволока 
(шнугок»). 

Завязникь, раст. Роїепіййг 
ЕогтепіїПа --терментиля. 

Зарвязьванів -- зав'язування; 

петлей-запетлювання, за- 
шмоггування. 

Завязьвать,-зать -- зав'язува- 
ти, зати; узель загулзли- 
ти, силити: петлей--запат- 
плювати, зашморгнути; ве- 
ревку сплетя концьм--заче- 
лити, заборсати. 

Завязьваться (о завязи)--по- 
в'язатися. 

Завязь, бот. -забрость, опупок. 
Завянуть, увянуть зав'янути, 

зав'яти, зів'ячнути, вів'яти. 
Загадка--загадка. 
Загадочность--загадковість. 
Загадочньй-загалкозий. 
Загадьтваніе--загадування. 
Загалать--поміяйти, загадати 

(салумать, замьіслить); зага- 
дати (о загадкі). 

Загаживаніс-- запоганювання, 

огилжування, запаскуджу- 
вання. 

Загаживать, дить -- запаскуд- 
жувати, запаскудити, огнд- 
жувати, загиджувати, дити, 

запоганювати,-нити, побеш- 
петити. 

Затарь--снадь, спала, смаглія. 
Загасать,-снуть - згасати,-сти. 
Загашать,сить--гасити, пога- 

сити. 
Заташивацье--гасіння. 
Загвоздить--прицвяшити. 
Загвоздка -- закарлючка; сту- 

сан, тичок. 

Загибать,- гнуть -- вагинати, 
вагнути, Загеревувати,-ке- 
рувати, вахилетн,-нити, ва- 
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ламувати,-ломити, забгати, 
закоцюрбити; крючкомь -- 
закарлючувати,- читн, за- 
зублювати,-зубити. 

Загибина-крючок, каряючка. 
Загибь--залім, залом. 
Заглавів--заголовок, титул. 
Заглавньшй--ваголовний, титу- 

лавий. 
Заглаживать,- дить -- заглад- 

жувати, загладити; рівнати, 
зрівнати, плянтуватн, спля- 
нтувати; затирати, терти. 

Заглазно--уваочи, позаочи. 
Заглазіьться--задивитися, за- 

гавитися. 
Заглохльй--забур'янений. 
Заглохнуть --  занишкнути, 

ущухнути, шзамовкти; за- 
бур'янитися. 

Заглушать,-шить-- заглушати, 
заглушити,  потлумляти,- 
мити, затлумляти, - мити; 
пригнітати, сти, душити, 
задушити; запахь -- заби- 
вати,-битиу- горе, закутив- 
ши--загуляти. 

Заглушеніе--потлумлення; за- 
тлумлення, заглущіння. 

Заглушьв--пустиця, пустка. 
Заглядьтванье -зазирання. 
Заглянуть--зазирнути, загля- 

нути, заздріти, заникнути, 
наздріти, переглянути. 

Заглядіьнье -- продиво, 
- чудо. 
Загнать (вогнать)-заситити. 
Загниваніе - загнялість. 
Загнивати,-гнить,-ся -- загни- 

вати, загнисти, загнити,-ся. 
Загнившій - вагнилий. 
Загноиться -заятритися. 
Загнусить--загугнявіти, загу- 

гнити. 
Загнутьшй (закривленньй)--за- 

карлючений, закоцюрбле- 
ний, заклебучений. 

Загніздиться -- загніздитися, 
закублитися. 

Заговариваніе--замовляння. 
Заговаривать,-рить -- знімати, 

- знЯти слого, забірати,-бра- 
ти голос; - Загомоніти; ост» 
влечь вниманіе,, утомлять 
разговоромь - загуряти,-ри- 
ти, забесідувати, збалаку- 
ватися, катися,  забалаку- 
вати, кати; - завораживать- 
замовляти. - мевити; ся-за- 

про- 

Загибин --Загородка. 

базікуватися,-катися, заба- 
лакуватися,-катися,  зага- 
моритися, загаркатися. 

Заговляться, - ввться -- загів- 
ляти, заговіти. 

Заговоренньй февколдовані 
ньшй)-замовний. 

Заговорщикь, - ца -- змовлен- 
ник,-пя, 

Заговорь - змова;  (заклина- 
ніє) замова, замовини, при- 
мова. 

Заговьнье--зацуст, запусти, 
пущання, пущення, заго- 
Віни. 

Загоготать--загагакати. 
Заголять,-лить-задублювати, - 

бити. 
Загонка--заганяння. 
Загонщикь--загонич; при 

лавь--гучок. 
Загонь--займання, заганяння; 

утиск, пригніт;--для скота- 
оцарок, обора, кошар, коша- 
ра, загорода, бичня;-пашен. 
полоса-борозна, загін. 

Загонять,- гнать, -- загднити, 
заганяти, загнати, замор- 
довувати.-дувати; дом.жив.- 
займати, зайняти. 

Загораживаніє -- загороджу- 
вання, заставляння, зату- 
ляння, затамування. 

Загораживать, - дить  (забо- 
ром) ткнити, обтинити, за- 
возити, загороджувати, за- 
тородити; заставляти,-ви- 

ти, затуляти,лити, засло- 
няти,-нити; перешкоджати,- 
дити, переступати, пити, 

Загорать, рЕть--смагнути, по- 
смагкути, опалятися, запа- 
люватися, - литися,  обго- 
ряти,-ріти, загоряти,-ріти, 

Загораться, рЬтьса,--займати- 
ся, занімдтися, зайнятися, 
занятися, запалюватися, 
литися, загорятися, грітися. 

Загорбокь, анат.--карх. 
Загордившійся -- запанілий, 

загорділий. 
Загордиться--загордіти, запи- 

шатися, запаніти. 

об- 

Загоревать--зажуритися, за- 
сумувати. 

Загорланить--загорлати,  за- 
репетувати, зазіпати. 

Загорньшй-загірній. 
Загородка (у сьней)-засінок. 
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» 
Загородньй- -заміський, гоза- !| Загрохотать --єм. Загромьхать міський. ; 
Загородье -замістя. 
Загорье--загір'я. 
Загорващійся--загорілий. 
Загорьлеій -засмаглий, запа- 

лений, посмаглий, загорі- 
лий. 

Загоріться (очень захотіть)-- 
завихтурнтися, присі Їчити. 

Загосподствовать-запанувати. 
Загоститься -- загостюбатися. 
Заготовительньшм--заготовчий 
Заготовка --готування, вироб- 

ляння; виріб, робливо. 
Заготовлять,-вить -- готувати, 

приготувати;  лаштувати, 
налаштувати. 

Заготовщикь,-щица -- заготов- 
ник,-ниця. 

Заграбаздать--загарбати, за- 
чіляпнути. 

Заграбливать, - бить -- загро- 
маджувати,дити; загарбу- 
вати,-бати. 

Заграждать, - дить,  прегра- 
дить -- загороджувати,-ди- 
ти, заступати, пити, зата- 
мовувати, мувати, замика- 
ти, замкнути. - 

Загражденіе--затама, тама. 
Заграничньй--закордонний. 
Загребанів--загреба, загрібан- 

- ня, загортання. 
Загребать, загресть--загорта- 

ти, загорнути, загрібати,- 
требти, загромаджувати,- 
мадити; зачерпнуть | .очень 

" много -зачеберхнути 
Загребистьй--загребущий. 
Загрезить - замарити, замрі- 

ятиі-ся зароїтися, замари- 
тися. 

Загреміть- загремихтіти, за- 
грімотіти, загрімати, загри- 
мати, загреміти (раскатами) 
загуркотати,  загуркотіти; 
(глухо) залудніти, 

Загривокь--загривок; карк. 
Загробньй--замогильний, то- 

госеітній. 
Загрозить -- нахвалятися, по- 

хвалятися. 
Загроможденіе- -завала. 
Загромоздить--закастрити, за- 

валити, затарасувчти, за- 
харастити захарастрити. 

Загромьхать загремихтіти, 
загрюкотіти, заторохтіти, 
заторохкотіти, 

і 

; загрубить-загрубіянити. 
Загрубьлость-загрублість, за 

тверділість, зашкарублість 
затужавілість. 

Загрубьльй - вагрублий, 
тверділий, 
затужавілий. 

Загрубінів - затвердіїння, за- 
шкарубління, затужавіння 

Загрубіть-затвердіти, зашка- 
рубнути, затужавіти. 

| Загружать, - вить--переванта- 
жувати, - жити, затеркилу- 
вати, заладувати. 

Загрузка-теркилування, ладу- 
вання. 

Загрунтовать- загрунтувати. 
Загрустить - - засмуткуватися, 

засмутнітн, засмутувати, 
засуміти, засумувати. 

Загрьзать, грьівть-загризати « 
гризти. 

Загрязненіе--забруднення, по- 
брудніння, забагніння, за- 
буживіння, забрьохання, за- 
невіірнення. 

Загрязнять,-нить-- забагнюва- 
ти, забагнити, занехлююва- 
ти,-юіти,заневірняти, -ніти, 
забрудняти, нити, запору- 
вати,-порати, побрудняти,»- 
нити, забрьохувати,- хати, 
захвоськувати, - кати, зах- 
войдувати,-дати, збруджу- 
вати,-дити. 

Загрязняться,-ниться - забаг- 
нюгатися, - нитися, забрьо 
хатися, забужавіти, поб- 
рудніти, загоратися, бруд- 
нитися, забруднитися, 36- 
рудніти, ; 

Загудіть -загусти, загуготіти, 
забубоніти, застугоніти, за- 
бутіти. 

Загуливать, лять-загулювати,- 
ляти. 

Загуть-гульня, гульбощі. 
Загуменье-загуменок. 
Загустільй - загуслий, 

жавілий. 

Загус Вть-загусти, загусмути 
затугавіти, затугії ти. 

Задабривая»е-- загоджування, 
улещання, піддобріння, 

Задабривать, - дсбрить -зуле- 
| щати, улестиги, удобряти,- 

зг- 
зашкарублий 

зату- 

улобрити, загоджувати,-ди- 
ти, піддобрати, рити. 



1 Задавать--Уздрежать. 

Задазать,-дать-завдавати, за- 
вдати, загадувати,-дати. 

Задавить - задушити, зачави- 
ти; пригнітити. 

Заданіє--завдання. 
Задаривать,-рить-- задарюва- 

ти, задарити. 
Задаромь-задар, задарь, зав- 

дарім; марне. 
Задатокь--завдаток, завдача. 
Задаточньй--заавдатковий. 
Задать (трепку) -грочустрити, 

віддухопелити. 
Задаться (цьлью)-завзятися. 
Задача--завдання,загадка; мо- 

рока; щастя, гаразд. 
Задачливьй--щасливий, 
Заднигать-заворушити, пору- 

шити, засовати;-ся-засова- 
тися, заворушитися. 

Задвигать, двинуть -- засува- 
ти,-сунути. - 

Задвижка засов, засовень, за- 
сув, засувка. : 

Задвижной--засувний НА 
Задергать--зашарпати, затур- 

коти, засмикати, засіпати. 
Задергивать, - рнуть--запина- 

ти,-п'ясти, заслонити,-ни- 
ти, затягати,гти; засми- 
кувати, - микати; - петлю- 
зашиоргувати,-гнути. Щ 

Задеревенілость -- задереві- 
лість, здеревнілість. 

Залеревеньльй --задеревілий, 
здереянілий. 

Залеревсніть-задерезіти, зде- 
ревніти. 

Задерживать,-жать--затриму- 
вати, мати; загаювати, га- 

яти, загаяти, пригаяти, ба- 
рити, забарити, забавляти,- 
багити, тамувати, прита- 
мувати, завгарити (кому). 

Задерживаться, останавли- 

ваться, "витьсЯя -затинати- 

ся, затяутися, затятися, 
затамовуватися, -муватися. 

Задержка-- затримання, зат- 
ринка, шприпин, з3бара, 
упкн, устрим. (преграда) 
запір; теченія-тамування. 

Зацивиться -- задивуватися, 
зачудуватися. 

Задера - задирака, задершка, 
зашерій, зиворіяка, напас- 
няк, загоизкуватець, при- 
чепа, зачіпник, зачепа. 

Задирачь-крать задиражти, за- 

дерти, вадрати; зачінати,- 
чепити, займати, зайняти;- 
нось-кирпу інути. 

Задирка-зачіпка, причіпка. 
Задирчивьшй - загризкуватий, 

задорикуватий,  вадираку- 
ватий. 

Задирщикь,-ца--см. Задира. 
Задичать--здичавіти 
Заднепроходнькй, анат.- відхо- 

довий, задній. 
Задникь (обуви) -- закаблук, 

тилок. зап'яток. 
Задній - задній, ватильний. 
Задніьпровье--задніпроз'я, за- 

дніпря. 
Задокь (повозки)--роздір; (ту- 

ши) огузка. 
Задолго-надовго перед чим. 
Задолжальй--завиноватілий, 
Задолжать-- завиноватіти,- ся, 

завинити, заборгувати, запо- 
зичатися .у кого, удовжи»- 
тися. 

Задогженность--пенність, ва- 
позиченість. 

Задолженньшй - пенний, вапо- 
зичений. 

Задомь--задки. 
Задорина--дроска, троска; за- 

дирга, вадирка. 
Задорить -- підбивати, -бити, 

підохочувати,хотити, дра- 
тувати, роспаляти. 

Задорливость -- задерикува- 
тість, задиркунатість, за- 
диракуватість, заїдливість, 
завоїстість, напраснівть. 

Задорливьій--см. Задорнькй. 
Задорньшй--задерику затий, за 

диркуватий, задиракуватий, 
заїлливий, завоїстий, на- 
прасний. 

Задорожиться - заправити ве- 
лику ціну. 

Задорь--задирга, задирка, заїі- 
лість, ЗавзЗЯяття. 

Задоьсадовать, запечалиться-- 
захвирсувати, засумувати. 

Задохнуться--задушитися, за- 
дихнутнся. 

Задразнить--задратувати. 
Запребезжать-задеренчати, за- 

дреньчати. 

Задремать- закуняти, замгну- 
ти, задрімати, здрімати, 
здріматися, здрімнути. 

Задвожать -- ватремтітм, вад- 
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вигтітн, задвижати, затру- 
ситися. 

Задувать,-дуть --задувати, за- 
дути, задмухати,-хнути, за- 
ямухати, задимати, гасити, 
погасити; завівати,-віяти. 

Задумчивость -- задума, заду- 
маність, задумливість, за- 
думшливість. 

Задумчивьй, о - задуманий, 
з здумливий, задумшливий,о. 

Задумьванів -- гзагадування, 
умищляння, надумування. 

Задумьвать, мать--умишляти, 
умиблити, загадувати, да- 
ти, надумуватися,-матися, 

замізковувати, кувати. 
Задумьваться, - маться--зага- 

дуватися, загадатися, за- 
мислюватися, литися. 

Задушить -задавити, задуши- 
ти, 

Задушевность - щирість, сер- 
дечність. 

Задушевньй--щирий, сердеч- 
ний. 

Задхлость--притхтя. 
Задхльй--притх». ий. 
Задхнуться--притхнутися. 
Задь--зад. 
Задь-задвірок; минулість, ми- 

нуле; (вь возу) задок; (у 
обуви) тилок. 

Задьмить--задимувати, зака- 
дити. 

Задьмливать, - мить--закурю 
вати, закурити. 

, Задькмиться--укуріти, закури- 
тися, закуріїи. 

Задьжаться, дохнуться--зади- 
хатися, -дихнутися; души- 
тися, задушитися. 

Задьшать--задихати. 
- Задьшка-задуха, ядуха. 

ЗадЬвать, - ді5ть -- торкати, 
торкнути, зачеркати,-кнути, 

Зачіпати,- чепити, учепити; 
запроторювати, рити, зата- 
совувати, - сувати, запако- 
вувати-кувати, заподіти;за- 
ціЬпиться-зачіпатися, чепи- 
тися, затинатися, затнути- 
ся, затятися; - оцарапать- 
задергути. 

Задввающій (донимающій)-за- 
чіпливий, причепа. 

Задьлка-закладання, замуру- 
вання. 

Заділь--марібок, заділля. 

Задувать--Зажниать. пз 

ЗадВльньй-зарібковий, заріб- 
ний. 

ЗадіЬльвать, -лать-залаштову- 
вати,-тувати, закпадати,- 
класти, замуровувати,-ру- 
вати, заправляти, правити. 

Заємньй--(о документф) пози- 
ковий, позичковий; (о день- 
гахь, вещахь) позичений, 

Заемщикь,-ца-позичник,: ця. 
Заемь--позика, позичка. 

Зажаривать,-рить--зашкварю- 
вати, зашкварити, запіка- 
ти,-пекти. 

Зажатіє--стисок, затул, за- 
тисок. 

Зажать - стиснути, затулити, 
затиснути. 

Зажелтить--зажовтити. 
Зажелтіьвшій--зажовтілий, за- 

жовклий. 
Зажелтіьльй -- см. Зажелтів- 

шій. 
Зажелтіть-зажовтіти, зажов- 

кти;зарьжьЬлть-заполовіти. 
Зіжеманиться-заманіжитися. 
оаживаніє (о рань)--загдіння. 
Заживать, жить (о рань)-за- 

гоюватися, загоїтися, гоі- 
тися, загоїтися. 

Зажиєлпеніе--гдіння. 
Заживлять,-вить--гоіти,загої- 

ти. 

Заживляющій--гойливий. 
Заживо--живцем. за життя. 
Зажига - см. Забіяка. 
Зажиганів - запалювання; за- 

світлювання. з 
Зажигатель,-ница - палій,-ка. 
Зажигательньй-палючий, за- 

пальний. 
Зажигательстве-- підпал. 
Зажигать, жечь -- запалювати, 

запагити; засвітлювати, 

тити. 

Зажигаться, -жечься--запалю- 
ватися, запалитися, засвіт- 

люватися,- титися. 

Зажиливаніе - захарлання, за- 

маюсення, зашатирюван- 

ня, привлащення. 

Зажилить захаргати, замаю- 

сити, зашатирити, прнив- 

ластити. 

Зажимать, - жать--стискати,- 
снути, затискати,-снути. 

Зажимньй - стискальний. 
Зажимь--стисок, затисок. 
Зажинать, - жать - зажинати," 

«ати. 
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Зажинь-зажин; ужинок. 
Зажирільй--опасистий. 
Зажиріть--погладшати. 
Зажиточность, -- заможність, 

засібність, худібність, стат- 
- ність, спроможність, зажи- 

тість, грошовитість. 
ахиточньй-зажитий, замо- 
жній, засібний, худібний, 
статний, спроможний, гро- 
шовитий. 

Зажмуриваніе-замружіння, за- 
плЮщування. 

Зажмурить -- замружити, за- 
плющити,ся-замружитися, 
заплющитися. 

Зажога, ветер.дихавиця кін- 
ська. 

Зажора--лідталина. 
Зажужжать -- забреніти, заб- 

ринжати, задзижчати, за- 
дзичати. 

ажурчать--задзюркотити, за- 
дзюркотіти, задзюрчати, за- 
бреніти, забурчати. 

Зазвеніть -залзеленьчати, за- 
дзеленькотіти, задзвеніти, 
забренькаги. 

Зазвонить -задзвонити, забов- 
кати, забаламкати, забам- 
кати. 

Зазвончикь--дзвонець. 
Зазвонщикь--дзвонарь. 
Зазвучать -- загучати; 

ніти; залунати. 
Заздравньй--зазлоровний. 
Зазеленить-зазеленити, позе- 

ленити. 
Зазепеніьть--зазеленіти; хоро- 

шо взойти-по рунюватися. 
Зазимовать- -3г3імувати. 
Зазимье--зазімки. 
Зазнаваться.знаться -- зано- 

ситися, занестися, пиша- 

тися, запишатися, зарозу- 
міваться, мітися. 

Зазнавшійся -- роспинджений, 
загорділий, запанілий, пи- 
хатий, зарозумілий. 

забре- 

Зазноба--кохання, любощі; 
коханець. коханка; ( замо- 
роз. 

Зазаноблять,-дить -- заморожу- 
вати,-зити; приліббляти,- 
бити, прикохувати, хати. 

Зазослотить--зазолотити. 
Зазолотиться -- зазолотитигя. 
Зазорньїй, о--ганебний, соро- 

мітний, загудливий, о. 1 

Зажинь- Заимообразно. 

Зазорь--ганьба, сором, соро- 
мота. б 

Зазріьніє- докір, нагана, до- 
гана. 

Зазубривать,--брить зазублю- 
вати, зазубити, позубити, 

- вищерблювати, - бити, по- 
щербити, вискіпати, вис- 
кпати; виучувати на пга- 
мять. 

Зазуб иваться, бриться -- за- 
зублюватися, зазубитися, 

Зазубрина -- зазуб, зазубець, 
щербина, зазубень. 

Зазубристьшй -- щербатий, за- 
зубуватий. 

азудіть--засвербіти. 
Зазьвальщикь, "ца--см. 

ватель. 
Зазьтваніє -- закликання, 

просини, заклики. 
Зазьтватель, чица-- укличник,- 

ця, закличник,-ця,  запро- 
хач, ка. 

Зазь- 

за- 

| Зазьвать, звать -- укликати, 
укликати, зай пикати,кли» 
кати, завертати,-рнути. 

Зазьівньй--укличний, заклич- 
вий 

Зазьівь--заклик, зазив. 
ЗазЬьвать--запозіхати. 
Зазьваться -- загаворонитися, 

загракатися, | загутатися, 
загалаванитися, загапкати- 
ся, загавитися, задивитися. 

Зазябльй замерзлий,  пере- 
мерзлий. 

Зазябать,-бнуть -- замерзати,» 
зти. - 

Заийграть- заграти; зашалить 
-зажирувати. 

Занграться--загратися. 
Заигрьваніє -- загравання; 

жирування. 
Занка-заника, заїкало, зани- 

куватець, загакливець, не- 
домоза. 

Занкаться, заикнуться -- за- 
никувготися, заникнутися, 

загакуватися,-кнутися, за- 
гокуватися, кнутися, заіка- 
тися, кнутися. 

Занкающійся--загокливий, за- 
гакливий, німуватий, заїку- 
ватий. 

Звикливьй--заїкуватий. 
Заимодавець--поЗичайло, по- 

« вичальник. є 
Заимообразно-упозику, позиче 

ково. 
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Заимообразньй -- позичковий. 
Занйственньй - засяжений, 

позичений. 
Заимствовать, |  позаймство- 

вать--засягати, засягти, по- 
зичати, позичити, брати, 
переймати. 

Занндивільй-- зашерженілий. 
Зайндивіть-- зашерженіти. 
Заинтересовьвать, совать--за- 

цікавлювати,-вити. 
Заинька--зайчик. 
Заискиваніе--засталяння, ши- 

лявня, підстилання, запо- 
бігання, підлащування, під- 
добрювання, завилювання. 

Заийскивать -- запобігати, за- 
сталятися, завилювати, ши 
литися, підстилатися, під- 
лащуватися, піддобрювати- 
ся, піддобрятися, прими- 
лятися. 

Занскивающій  (человікь) - 
забігайло. 

Заискриться--заїскрити, заї- 
скритися. 

Зайти--завітати, зайти, наві - 
тати. 

Зайченокь -зайча, зайченя. 
Зайчиха--заячиха, заєчка. 
Закабаливать,-лить -т затоп- 

ляти, затопити, забасову- 
вати, сувати, заневолювати,- 
волити, завтавати,-дати;- 

ся-запетлюватися (первнос- 
но). 

Закаблучье--закаблух. 
Закадить--закадити. 
Закадьтчньй--віЕрний, щирий, 

сердешний, 
Заказной--замовний; рексмен- 

дований (о почт. отправле- 
ніяхь). 

Заказчикь,-ца-- замовнику ця 
покупець, пниця. 

Заказь--замова, загад, загад- 
ка; заборона. 

Заказьвать,-зать - замовляти,- 
мовити, загадувати,-дати; 
забороняти, нити. 

Закайваться,каяться -- зарі- 
катися, ректися. 

Закаленньй-гартований, 
Закаливаніе -гартування. 
Закаливать,-лить - загагтову- 

вати, тувати; о  хлЬьбь-не- 
допікати,-пекти. 

Закалина-см.Закаль вь хлЬбь. 
Закаль (вь хльбб) -закал, за- 

, 

образньй--Захачаться ча 

кальок, закалець, глевтяк, 
глевтюк; (закалка) гарт. 

Закальщикь -- гартівничий, 
гартовничий. 

Закальвать, - колоть- заколю- 
вати, колоти;  вашлигати, 
заштрикати. 

Закалякать -- забалакати;-ся- 
забазіхатися, забалакатися. 

Закалять, - лить - гартувати, 
загартовуватк,-тувати. 

Закаляться, литься-загартову- 
ватися, вагартуватися. 

Закаменблость - скам'янілість. 
Закаменількй -скам'янілий. 
Заканчивать, кончить кінчати, 

закінчити, викінчувати, ви- 
кінчити. 

Закапать -- вакрапати, пока- 
пати, покапотіти; (учащен- 
ко) заляпотітни; (пнатьє при 
Здб) покидатися. 

Закапризничать -- заковирву- 
вати, вакомезитися, вза- 
вередувати, ізаюхторитися, 
захимерити, 
забришкатися, 
тися. 

Закапчиваніе--закопчення, ва- 
курення, вадимлення. 

Закапчивать,- тить--закопчу- 
вати, закоптити, 
вати, - рити, 
мити. 

Закапьваніе--закопування. 
Закапьтвать, - копать - закопу- 

вати, закопати. 
Закараулить  (начать сторо- 

жить)--зачатувати. 
Закаркать--вакрукати, закря- 

кати. 

Закармливанів - - загодовуван- 
ня. 

Закармливать,-кормить--заго»- 
| 7 довувати,-дувати. 

забришкати, 
загедзка- 

закурю- 
задимляти,- 

Закартавить--загаркавити. 
Закать (солнечнькй; географ.) 

| захід; (сніжньій, скользкій) 
--забіг. 

| Закатьвать,-тить-закочувати, 
| тити; укочунати, - тити; 

укачувати,-чати; (завозить 
| зкипажи, возі) заточувати, 

-чити. 
| Закатьваться,-титься ак 

о 

| 
ватися, закотитися; 

І солнць) заходити, зайти; 
І (о саняхь) замелювати. 
| Закачаться --загойдатися, ва- 
| коливатися, зателіпатися, 
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Закачнвать, - тить -- заточу- 
вати, чити,  закочувати,- 
тити. 

Закачивать,-чать -- ваколиху- 
вати, заколихати, заколису- 
вати, заколисати, гойдати, 
загойлати. 

Закашивать, - сить -- закошу- 
вати,-сити. 

Закашлять--закашляти: (су- 
химь кашлем-ь)закахикати; 
сильно, глухо) - забу- 
хикати, 

Заквакать--закрюкати, 
мати. 

Закваска-- отора, 
кзас, розчина. 

Заквашивать, - квасить--учи- 
няти, учинити, заквашувати 
-квасити, 

Закивать--закивати. 
Закидной -вакидний. 
Закидьгвать, - кидать -Кинуть- 

. вакидати,-кинути; занехаю- 
вати,-хаятуи, занедбувати, 
-бати; засипати,силати. 

Закипать,пЬть--кипіти, заки- 
піти. 

ЗакнпіБвшій--закипилий. 
Закисать, - снуть--заквашува- 

тися, закваситися,  квасні- 
"ти, скнас іти. 

Закисльй--скваснілий. 
Закись, хим.-закис, 
Закичиться: запишатися, за- 

приндитися, запинцючити- 
ся. 

Закишіть--закомешитися. 
Закладка (основаніє зданія, н 

пиршество по поводу вак- 
ладки) закладини, заклад- 
чики, вакладщини; (вь кни- 
г) заставка; (лошадей) за- 
прягання; (камнемь) заму- 
рування. 

Закладная--заставний лист. 
Закладной, заложенньй--зас- 

тавний. 
Закладчикь,- ца -- заставник,- 

ця. 
Заклгдь--(залогь) застава, за- 

став, застанова; (пари) за- 
клад, заліжка. 

Закладьвать, жить-(вьзалогь 
застановляти,-вити, застав- 
ляти, вити, дати в заста- 
ву; (замащивать) замощу- 
вати, - мостити; (лошадей) 
запрягати, - гти; (камнемь 
кирпичемь)-- вамуровува- 

заку- 

квас, рос- 

Заканчивать--Заключеніо, 

ти, вамурувати; (зесеть- 
вать, затерять) запретдрю- 
вати,рити, заподіти; (дь- 
ру)затикати,-ткнутни, зан- 
ладати, - сти; (вдіБльтать 
полки вь шкафь напр.) за- 
яровувати,-рувати. 

Заклевьтвать, заклевать -- за- 

кльовувати, заклювати, за- 
дзьобувати, бати. 

Заклеивать,-клеить - заліпля- 
ти, пити, закаручувати, - 
чити. ; 

Заклеймить, отмітить -- по- 
товрувати;  нап'ятнувати, 
заплямити, позначити. 

Заклепка--нюта. 
Заклепьтвать, пать -- нютува- 

ти, занютувати. 
Заклинаніє--заклін, заклинан- 

ня. 
Заклинатель -- заклипач. -ка; 

(фокусникь) забаяч,-ка. 
Заклинательньй -- заклятний, 

заклипальний. 
Заклипать,-клясть -- заклина- 

ти, заклясти,  варікати,- 
ректи,  укленяти, - нити; 
(ворожить) забаяти. 

Заклиниваніе-- заплішування, 
клицюовання. 

Заклинивать,-нить, -- заплі- 
шувати, заплішити, клин- 
цювати, заклинцювати, 

Заклинивши -узапліш. 
Заклинка--см. Заклиниванігє. 
Заклинокь (клиньшекь) -за- 

плішка. 

Заклонотать--заклекстіти, за- 
бурчати, забулькотіти. 

Заклохтать -- заквоктати. 
Заклубиться--заклуботатися. 
Заключать, - чить -- (утвер- 

ждать, рвшать), ухналяти,- 
лити, покладати, класти, 
лостановляти, вити;  (вьм» 
водить | слідствіє)  вис- 
новувати, - снувати,  ви- 
водити, вести;  (запирать, 
брать подь стражу) зами- 
кати, мкнути, засклепити, 
увязнити; (содержать вь 
себб) мати в собі, містити, 
обіймати; (окомчить) закін- 
чати; (марн) замиряти,-ри- 
ти. 

Заключаться--міститися, 
микатися. 

Заключеніе--(вьшводь, поскбд- 
ствівг, умоваключеніє) ве- 
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сновок, результат, снильо- 
гнам; (місто заключекія) 
в'язниці;кінець, закінчен- 
ня; (вь тюрьму)-замнкання, 
ув'язнення; (мира) замирен- 
ня. 

Заключенньй (вь тюрьму) - 
замкнений, в'язень, реш- 
тант. 

Заключительньй -- останній, 
остаточний. 

Заклянчить--ваканючити. 
Заклятіе--заклин. 
Заклятьй (заколдованньй)-за- 

кляклий. 
Закованньй - закутий, укутий. 
Заковать --укувати, закувати; 

забити; занютувати. 
Заковька--закарлючка. 
Заковьрять--закопирсати. 
Закожньй--зашкурний,  під- 

шкурний. 
Заколачивать,-лотить -- заби- 

вати,-бити. 
Заколдованньй--обчарований, 
зачарований, заклятий. 

Заколдовмвать,- довать - зача- 
ровувати,-рувати, вачакло- 
вувати, - лувати, обчаро- 
вувати,-рувати, 

Заколебать--заколивати,  ва- 
колихати, захитати, захи- 
литати;-ся-захитатися, за- 
колихатися. - 

Заколесить--заколувати. 
Законникь--правник. 
Законно--правно; єсправедли- 

во, слушне. 
Законнорожденньй -- право- 

ложний. 
Законность--правність; спра- 

ведливість, слушність. 
Законньй--правний; справед- 

ливий, слушний; (о жені, 
мужь) шлюбний. 

Законовіьдь -- правознавець, 
правник. 

Законов5дініе-правознавство. 
Законодатель,-ница- законода- 

вець, - ниця, праводавець, 
-виця. 

Законодательньй -- законодат- 
ний, законодавчий, право- 
давчий. 

Законодательство--законодав- 
ство, праводавство. 

Законопачнивать,-патить --гло- 
бити, заглобити. 

Законоположеніє -- празодав- 
ство; вакон, право. 

Занонопреступинкь -- п 
ломець, винуватник. 

Законопреступньй -- право- 
ломний. 

Законоученіе--віровчення. 
Закомоучитель,-ница -- віров- 

читель,-ка. 
-Законтрактовать -- домовити, 

поєднати, приєднати. 
Законь--право, вакія, закон, 

установа, віра. 
Закопаться  (углубиться в 
что) -занишпоритися. 

Закопка--закопування. 
, Закопошиться--закомешитися. 

Закоптить--задимити, 
рити. 

Закопченньй-кадний, закопті- 
лий, закурений, задимлений, 

Закопь--шанець, вакіп. 
Закоренілость--закоренілість, 

запеклість. 
Закоренільй -- закоренілий; 

запеклий. 
Закорюка--гак,  закарлючка; 

перешкода, завада. 
Закорючивать,-чать -- зако- 

цюрбувати,-бити,  заканд- 
зюблювати,-бити, закарлю- 
чувати,-чити. 

Закорючистьй -- кандзюбува- 
тий, карлючкуватий. 

Закорючка--закарлючка. 
Закорявіть --закоржавіти;-ва- 

чахнуть-зачучверіти. 
Закоснблость --забісованість, 

закляклість, запеклість, 

заку- 

закоржавілість,  ватверді- 
лість. 

Закоснільй -- забісований, 
закхляклий, запеклий, ва- 
коржавілий, затверділий. 

Закосніть--заклякти, заклЯк- 
нути, закоржавіти, затвер- 
діти. 

Закостенільй--скостенілий. 
Закостеніть-- скостеніти. 
Закоулистьй -- закамаркува- 

тий, закапелкуватий, захо- 
денекуватий. 

Закоулки--хихольки, 
ки. 

Закоулокь, уголокь-заходень- 
ка, закамарок, закапелок, 
закут, підра, заулок. 

Закочевать--затаборунати. 
Закоченільй --задублий, зак- 

ляклий. 
Закоченіть--задубти, заклян- 

ти. 

хахуль- 
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Закрадьваться, - красться -- 
закрадатися, крастися, 
підкрада гися, крастися. 

Закраивать,-кройть -- закрою- 
вати,-Їти. 

Закрайна-- беріг, окравка, ок- 
райка;  (заледки)  щерех, 
шерешень. 

Закрапьвать,-пать - закрапа- 
ти,-крапати. 

Закраска -- офарбування, за- 
фарбування. 

Закраснить--зачервонити. 
Закрасніть--зачервоніти. 
Закрасоваться -  закрасувати 

ся. 
Закрашивать, - красить -- за- 

фарбовувати,-бувати. 
Закривина--закарліочка, за- 

верт, закрут. 
Закривить--закривити,  заг- 

нути. 
Закривиться--закривитися. 
Закричать,--зарепетугати, за- 

галасувати, загукати; (о 
курахь) засокотати;  (обь 
уткахь) закахкати; (о гу- 
сяхь) загеркотати, загего- 
тати; (обь индюкать) за- 
гелгати; (0 лобедяхь) за- 
ячати; (о чайкі) закигика- 
ти; (о свиньб) закувікати. 

Закрой -- краяння; плотн.- 
рівчак. 

Закройка--краяння. 
Закройня--швальня. 
Закройщикь,-ца -- закравач,- 

чка, 
Закромь--сусік, засік, засіка, 

переруб. 
, Закругленіє--округління. 
Закруглять,-лить -- викругля- 

тиулити. 
Закружить -- закружити, зак- 

рутити, завертіти, замо 
рочити. 

Закружиться (о гоповБ)-замо- 
рочитися, замакітритися. 

Закрутень-- нурт, чорторий, 
вир, крутінь. 

Закрученньй-- закручуваний. 
Закручивать,-крутять--закру- 

чувати,- тити;  обкручува- 
ти, тити, завивати, -нути; 
підгинати, підігнути, зака- 
сати; ся закручуватися,-ти- 
тися. 

Згкручиниться , захуритися, 
засмутитися. 

І 

| 

| 
і 
Ї 

і 
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Закрадьшваться -Захутить, 
. 

Закрьвать,-крють - зачиняти,- 
нити (дверь); затуляти,-ли- 
ти, захиляти, лити, засло- 

няти,- нити; (собою) засту- 
пати,-пити, застувати, за- - 

стіняти; (Глаза) заплющу: 
вати, - щити, склелляти,- 
тити. 

Закрьтіє--зачинення: 
нення; закінчення; припин. 

Закрьшка--накришка. 
І| Закріпа--зміцень; пастка, па- 

вучок. 

Закр'пленіе--уміцнення. 
Закріплять,- пить -- уміцняти,- 

нити, зміцняти, нити. 
Закріпсщать, - стить,--закрі- 

пощати, закріпостити,-ся. 
Закрючивать,-чить--закарлю- 

чувати,чити, закандзюбу - 
зати,- бити. 

Закряхтіт ь--закректати. 
Закудахтать --Закудкудгкати; 

о насьдкь--заквоктати. 
Закудрявіть--закучерявіти. 
Закуковать--закувати. 
Закукурекать--закукурікати. 
Закулисньй --залаштунковий. 
Закупать, закупить--закупити, 

закупити. 
Закупка--закуп. 
Закупной - закуплений; закуп- 

ний. 
Закупорить -- зашпунтувати, 

закоркувати,затулити, зат- 
кнути. 

Закупориться- зашпунтувати- | 
ся, закоркуватися, затули- 
тися; (о рань)-заснітитися. 

Закупорка--шпунтування, кор- 
кування, зетиканнявчюсуз 
човь-Засніт. 

закупщикь, -ца--Закупень, пе- 
рекуп, закупниця, пере- 
купка. Й 

Закуривать,-рить-закурювати, 
закурити, задимляти,-мити; 

запалювати,-лити (отрубкі, 
паперось); запивати,-пити. 

Закусать--Загризти. 
Закуска -- (завданьє) заїжка; 

(десерть) заілки; (предь 
завтраком) поранок; (пі едь 
об'ьдомь)псредобідок; ( (предь 
ужиномт) підвечірок. 

Закусьвать, - сить--угризати,- 
зти; закусювати, перекусю- 
вати,-сити, заїдата, заїсти. 

Закутить--загуляти, загуля- 
тися. 

замк- 



Закуть--Замазьвать. 

Закуть--закуток; обора, хліб. 
Закутьвать,-тать--затушкову- | 

вати, утушковукати, кува- 
ти,»кати. 

- Захутьваться,- таться--затуп - 

ковуватися,-куватися, утуш- 
ковуватися,-куватися. 

Заладить-товкти,  торочити, 
правити. М 

Залаживать, -ладить--Залагод- 
жувати,-дити. 

Залгкировать--полощити. 
Заламьвать, - ломать,- мить-- 

Заламувати, мати, загина- 
ти, гнути; правити, запра- | 
вити. . 

Залаять--загавкати, 
тіти, забрехати. 

Залгать- забрехати; ся - забре- | 
хатися. | 

Залегать,  залечь--залягати,- 
лягти, засідати,-сісти; (вко 
рениться) заковизти, зако- | 
визнуть. 

Заледеніть -- зледеніти, 
крижніти. 

Заледки  (закраина)-- шерех, 
шерешень. 

Залежальй--залеглий 
Залеживаться, - жаться - зале- 

жуватися, залежатися, зле- 
жуватися, жатися: вилежу- 
ватися, влежатися;за печ- 

кой--запічкуритися. 
Залежь-завага (неисполч.діла, 

бумаги); завала, шар (о горн. 
породь); псреліг, обліг (0 
поль). 

Залепетать--забелькотати, за- 
пепетати, защебетати. 

Залетать, залетЬть--залітати, 

загавхо- | 

по- 

залетіти, залинути, зашу 
гати. . 

Залепньй -- перелітний; (обь 
удал, молодці) хвацький. 

Залеть--перелії; (о молодці) 
зух. 

Заливальньй--Таливний. 
Заливать, залить--заливати,- 

лити, залляти; (о вод)- 
обіймати, обняти, понімати, 
понятТи, 

Заливка--заливання. 
Заливной--заливний. 
Заливь- (річи.) сага, закосок, 

заворот, заводь; (тихій ук- 
ромнькй) забіг;(морс.)затока. 

Зализанньй - зализаннй. і 
Зализьвать, - зать--зализува- і 

ти,-зати. 
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Заликовать--утішитися, 
діти. 

Залихватскі" голінний, хваць- 
кий, меткий, шпаркий, зав- 
зятий, моторний. 

Залишекь--Зайкина. 
Залоговой--заставний. 
Залогодатель, - ница--застав- 

них,-ниця. 
Залогь--застава. 
Заложеннсе--заставщина. 
Заложенньй,  закладной--за- 

ставний. 
Заложить -- застазити; -- зате- 

рять, запрятать--запрото- 
рити, затасувати;--основать 
--зафундувати, закласти; - 
дерномь--задернувати. 

Заложникт--заручник 
Залой (половодье)-затон, по- 

вінь, повідь. 
Заломньй (о напиткб) -- міц- 

ний. 
Залосниться, 

лисніти. 
Заліть--нипал, торох, зальва. 
Залупливаться, -питься--залу- 

плюватися, залупитися. 
Залучать,-чить--залучати, чи- 

ти. 
Заль--заля, саля. 
Зальнуть--ваткнутися, 

титися, забитися. 
Залізать,-зть -- утасуватися, 

утасуватися, утаскатися. 
Зальниться --залінуватися, за- 

ледащіти. 
Зальпливать, -пить-- заліплю- 

вати, заліпляти, заліпити; 
(засьпать " сьпучимь тЬ- 
ломь) забузувати, забурти- 
ти; (сньгомь окна) замуру- 
вати; (пирогь ит.п.) защи- 
лувати,-пнути. 

Залісь, раст. Біда депеуеп- 
515--суховершки. 

Заліьтовать- залітувати, 
Заябчивать,-чить--вагоювати, 

загоїти, заліковувати,-кува- 
ти, виліковувати, -лікувати, 
коруватн, закорувати. " 

Залюбезничать - залицятися. 
Залюбоваться --замилуватися. 
Залюботьтствовать--зацікави- 

тися. - 
Залягать--забрикати. 
Замазка- замазкв. 
-амазуля(сь грязнь'мь лицомь) 

--8амураз, замазура. 
Замазьтвать, зать- замазувати 

зра- 

ваблестіті--за- 

засні- 
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замазати, замащувати, ма- 
стити, зашмаровувати, -ру- 
вати, заліпляти, пити; за- 
мурзувати, замазувати. 

Замаливать, злить--замолюва- 

ти, замолити, покутувати, 
відпокутувати. 

Заманнвать,-нить жю- уманюва- 

ти, нити, занаджувати, -на- 
дити, принаджувати, -нади- 
ти. 

Заманиха, раст. Міїгагіа 5сПо- 
Ьегі--золотуха. 

Заманка--вабленина, приваб- 
лення, принадження; поваб, 
принада, приваб. 

Заманчивость -- поманливість, 
приваблигість, привабність, 
повабність, принадність, за- 
ласність, приваба. 

Заманчивьй -- приналний, по- 
манливий привабливий, 
привабний, повабний, за- 
ласний. 

Замарашка--замазура, замазу- 
ха, забовтанка, таляпалка, 
забовтіоха, забрьоха, зад- 
ріпа, затьопа, нехлюя. 

Замгривать, морить-заморяти, 
заморити, улелекувати,-ка- 
ти, улолокувати,-кат и, ухор- 
кувати, кати, унигати, уни- 
гати,захарчовувати,-чувати. 

Замарьвать,-рать -- бруднити, 
забруднити, багнити, забаг- 
вити, капляти, закаляти; пе- 
рекреслювати,лити, вима 
зувати, зати; чорнити, об- 
чернитн. 

Замаскировать -- заличкувати, 
замаскувати. 

Замасливать,-лить -- маслува- 
ти, замаслувати; смальцю- 

вати, масльонити, замасль- 

онити, сластьонити, зас- 

ластьонити, ялозити, зая- 

лозити. 

Заматерілость -- застарілість; 
затверділість. 

Заматеріть--застаріти; затвер- 
діти. 

Заматьвать,-тать--замотувати, 
замотати;гайнувати, прогай- 
-нувати, мантачити, громан- 
тачити; зашатирити, тру- 
сити, затрусити, кивати, 
закивати. 

Заматьшваться,-мотаться -- ук- 
ручуватнєв,-титиєя; зашак- 
ретися. 

Замазмаєть- Заметать. 

Замахать--замахати; 
ти. 

Замахиванье--заміряння. 
Замахиваться, -нуться--заміря- 

тися, заміритися, наміряти- 
ся, наміритися. 

Замачиваніе--замочування. | 

Замачивать,-мочить -- замочу- 
вати, замочити; (зашлепать 
грязью) забейкати, задріпа- 
ти, забовтати, забовтати- 
ся, зальопатися. 

Замачиваться,  читься(мочей)-- 
защикатися, за-цятися. 

Замашка -- звичка, навичка; 
(мужск. стебли конопли)- 
плоскінь. 

Замащивать,-стить -- замощу- 
вати, замостити; буркувати, 
забуркувати, брукувати, за- 
брукувати (о шоссе, мосто- 

затріпа- 

вой). 
Замаяться--утомитися, нато- 

митися. 
Замедленів -- вагайка, загай, 

загаювання, забара, забар- 
ність, загайство, обава, 
проволока, гаянка. 

Замедлять, длить -- забаряти, 
забарити, забавляти, -бави- 
ти, гаяти, загаяти; промед- 
лить -затамувіти, задляти- 
ся; ся--баритися, гаятися, 
забавлятися,-бавитися. 

Замелькать--замигтіти, зама- 
ячити, заблимати. 

Замельть-- обміліти. 
Замерещиться -- приверзтися, 

замріятися, зароітися. 
Замерзаніє -- замерзання, за- 

мороз. 
Замерзать,-знуть -- замерзати, 

замерзти; (тонким ледомь) 
зашерхти, замерхнути, 5а- 

мерхти (обь окнахь) забур- 
тити, замуруватися; (е гря- 

- зи)закаюубнути. 
Замерзшій,мерзльй-замерзлий. 
Замерльнй--завмерляй, замер- 

твілий. 
Замер во -- засклівшки, зав- 

мершки. 
Замертвільй--завмерлий, за- 

мертвілий, засклілий. 
Замерцать--вамиготіти, замиг- 

тіти, ваблимати. 
Замершій-замерлий. 

Заматать, мести--замітати, за- 
мости; відне траути; 



чаметаться--Замьічна. 

Ваметаться--закадатися, заме- 
тушитися, заборсатнся. 

Заметивать,-тать--закидати, - 
кинути; сшивати, посши- 
вати. 

Заметь--завія. 
Замечтать--замарити; -ся--за- 

маритися. 
Замигать -- замиготіти, замиг- 

тіти; закліпати, заморгати, 
(глазами). 

Заминать,-мять -місяти, замі- 
сити; затоптувати, -тати; 
затирати, затерти; зацить- 
кувати, зацитькати;-ся--за- 
тинатися, затятися, запи- 
куватися,-пикатися . 

Заминка -- загайка, зупинка; 
замішування; заміс. 

Замирать,-мереть -- замірати, 
замерти, завмірати, -вмер- 
ти, засклівати -скліти, омі 
рати, омерти, мліти, умлі- 
вати; отерпати, отерпнути. 

Замиреніве--примир'я. 
Замирять,рить-примирювати,- 

рити. 
Замкнутость -- затайливість, 

зуваженість, відлюдність. 
Замкнутьшй--затайливий, вува- 

жений, відлюдний, о. 
Замковьй--замковий. 
Замліть--отерпнути, здерев- 

ніти, заніміти; зомліти. 
Замогильньй -- замогильний; 

тогосвітній. 
Замокать, -кнуть -- замокати, 

замокнути, замокти; -оть 
дожля--задощитися. 

Замокь--замок, палац. 
Замокь-замок, колодка;-ру- 

жейньй--замок. 
Замолвить--сказати, мовити. 
Замолкать, -кнуть -замовкати, 

замовкнути, замовкти, ущу- 
літи. 

Замолоть--замолоти, замоло- 
тини. 

Замолчать -- уклякнути, ущу- 
літи, замовкти. 

Замораживаніє -- морозіння, 
замороження. 

Замораживать, -зить -- заморо- 
жувати, морозити, заморо- 
зити. 

Заморгать--заморгати, забли- 
мати, залупати. 

Заморенньй--занулжений, у- 
ниганий, ухорканий, уло 
локаний, захарчований. 

12 

Замероженньй --захоложемий. 
Заморозки -- приморозки, з8- 

зімки. 
Заморосить--замрячити. 
Заморочить--зап іморочити. 
Заморскій--заморський. 
Заморьішь --замірок. 
Замостньй--замостовий. 

ЗамохнатЬть--зволохатіти. 
Замочникь -- вамкарь, колод- 

ник. 
Зам чньй--замковий. 
Замошенничать --зашахрувати, 

зашатирити. 

Замудрить--замудрувати. 
Замужемь--заміжжю, замуж- 

жю. 

Замужество- заміжжя. 
"Замужняя--заміжня, замужня, 

мужня, 
Замужь--заміж.  - 
Замуравливать,-вить--полива- 

ти, лити. 
Замурлькать--замрукати, за- 

муркотати, заворкотатин, за- 
мугикати, закурникати, за- 
мурмотати, захарамаркати. 

Замусливать, -слить--замурзу- 
вати, замурзати, замур- 
ватися, замусолювати,- мус- 
лити. 

Замутить--закаламутити, ско- 
лотити, збити; занудити. 

Замутніть--замутитися, зака- 
ламутитися. 

Замученньй --замучений; (на 
смерть)заморг ованнй (истя- 
заніями) -закатований. 

Замучиват:,чить мучити, ва- 
мучити; (на смерть) замор- 
довувати, дувати; (истяза- 
ніями) вакатовувати,-тува- 
ти. 

Замша--земш. 
Замшевьшй--зсмшовий. 
Замьвать, заньшть (плохо вь- 

мьть)--забанювати, забани- 
ти. 

Замиісель, 
загад. 

Замьісловатость-метикуватість, 

штучність, вузлуватість, 
штудерність, хитрість 

Замьсловатьй, о--метикува- 
тий, штучний, вузлуватий, 
штудерний, хитрий, о. 

Замьшчать--замукати, замуги- 
кати. 

Замьічка- замикиння; засувка, 
защіпка; (вь насосі) пляпа. 

нам'ренте--задум, 
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Замьшлять,-лить--замишляти, 
замислити; заміряти,-рити, 

Заміна--переміна. 
ЗамЬнненіе-заступлення; юрид.- 

підстава. 
Зам' чительньй- -замінний. 
Замкінь, обмБнь -заміна. 
Замбнять,-нить -- переміняти, 

перемінити, заміняти,-нити; 
заступати,-пити. 

Зам'іститель, - ница --заступ- || 
ник,-ниця. | 

ЗаміЬтка--замітка, знак, заз- 
начка, нотатка; прикмета. 

Замітливость- уважність, кміт- || 
ливість. | 

ЗамЬтливьй--уважний, 
ливий. 

Замітность (примітность) -- 
зазір, признатність, завид- 
ність. - 

ЗаміЕтньй,  вьідбляющійся -- 
признатний, завидний, на- 
зірний. м 

Замічаніе (набліоденіе) - посте 
рігання, спостереження; 
(примечаніе) увага; (укорь) 
закид, кагана, вимова. | 

Замівчать, - тить--(подмічать) 
завважати,-вважити, умі- 
чати, уметити, умітити, ук 
мічети, укмітити, устрочу- 
вати,-чити, назирати,-зори- 
ти, постерігати,-гти, намічу- | 

кміт- 

вати, мітити, забачати,-ба- 
чити, закмічувати,-кметити, 
грикмічати, кмітити; (обоз- 
начать) назначати, значити; 
(дБблать вьговорь) докоря- 
ти,-рити, вимовляти,-вити. 

Зам'івченньй (заподозрінньй)-- 
пристрічений. 

Замішательство (суматоха)- - 
замяття, замятня, замішка, 
замішанина, замішання: (не- 
устройство) нелад, непоря- | 
док; (вь работі) перебайка. 

Зам'ішивать, замісить --міси- | 
ти, замісити. 

ЗамЬшивать, -шать-замішува 
ти, мішати, замішати; умі- 
шувати,-шати, заплутувати,- 
тати; ся-втручатисяу тити- 
(ся, устрявати, устряти (вмб- 
шиваться); замулюватися, 
замулитися (смутиться, за- 
мяться). 

Заміьшкаться --продовганити- 
ся, забаритися, загаятися. 

Заміщать, замістить--засту- 

Замьіалять--Заниматься, 1 

пати, заступати; обсаджати- 
дити. 

ЗамВщеніє--заступлення, за- 
ступання; обсада, обсаджен- 
ня. 

Замять (діло) -- заметушати, 
затасувати. 

Замяться (замбьшаться)--заму- 
литися, 

Замяукать-- занЯвкати, заняв- 
чати. 

Занавіьска--фіранка, опона, за» 
пина. 

ЗанавіЬсочнь й - Фіранковий. 
ЗанавЬьсь--заслона, завіса. 
Занаввшивать, -вісить-запи- 

нати, п'ясти, завішувати,- 
сити, заслоняти, нити. 

Заначальствовать --застарши- 
нувати. 

Занашивать, -носить--запошу- 

вати,-носити, замизгувати,» 
мизгати. 

Занегодовать- обуритися. 
Занедосужиться -занікелитися. 
Занемогать, занемочь --неду- 

жати, занедужати, хорува- 
ти, захорувати. 

Занесеніе - заносини. 
Занесенньй (вь списки) упи- 

саний,зареєстрований:(сніь- 
гомь, о дорогь)--заббістий. 

Заниманіе-- позичання. 
Занимательность -- цікавість, 

інтересність. 
Занимательнь6й, о -- цікавий, 

інтересний, о 
Занимать,нять-- позичати, по- 

зичити(дслжность, приходь, 
кафедру) об'ймати, - мити, 
запосідати, сісти, обсаджа- 
ти, лити: (овладів ть)осяга- 

- сти,гти, осіпати, осісти; (ин- 
тересовать) цікавити, заці- 
кавнти; (развлекать) бави- 
ти, забавляти, вити; (пре- 
градить дорогу) заступати,- 
пити; (наполнять ч.л. чьмь 
нибудь) запорожнювати, - 
нити, запосуджувати.-суди- 
ти; (поль жилье) аамешку- 
вати, кати. 

Заниматься,-няться--(обь уча- 
щихся) учитися; (упраж- 
няться, трудиться) ребити, 
прецювати, справувати; (нз8- 
возомь) хурманувати; -за- 
рь-зазоряти, зазоріти, за- 
зорятися, на світ благосло- 
влятися, на світ займатися. 



Занищество вать--Запасать, 

Занищенствовать -- застарцю- 
вати, зажебрати. 

Заново--заново, наново. 
"Заногтица -- задра,  задірка; 

- ногтовдь, Рапагійит -- во 
лос, 

Заноза--скалка, скабка, шпич- 
ка, заскаба, заскалка, дере- 
во; (сутяга) позивайло; ко- 
хання, любощі. 

Занозистьй--чваруватий, за- 
чіпливий,  задерикуватий, 
уідливий. 

Занозить--заскепити, скаляти, 
заскалити, підколОти, за- 
скаблювати, заскабити, по- 
скабити. 

Заноровиться (о лошади) -заба- 
сувати. 

Заносить, -несть- заносити, - 
нести; (сньгомь) завівати,- 
віяти, буртити, забуртити, 
засипати, сипати, заміта- 
ти, мести; (вь сгиски) угия- 
сувати, реєструкати, заре- 
єструвати; (вт журналь, 
книгу, и. т. д.) вписувати,- 
сати; (иломь) примулювати,- 
мулити, замулювати,-мули- 
ти; (чепуху) загедзелити, 

Заноситься, стись -заноситися 
занестися; бунлючитися, 
пишатися, чванитися. 

Заносньй--занесений, прибут 
ний. 

Заносчивость -- пиха, зарозу- 
мілість. 

Заносчивь'й--пихатий, зарозу- 
мілий. 

Занось (сугробь)--замет, за- 
мета, забій;-собир.: завала; 
анат.-вибрудок. 

Заночезать--заночувати. 
Зануздьтвать,-здать--нагнузду- 

вати, нагнуздати. 
Заньміть, онвміть- заніміти, 
Занятіе-(трудь) робота, пра- 

ця; (заємь) позичання; (за- 
владініє) посідання, займан- 
ня. 

Занятой (за аленньїй работой) 
--зазізний; (взятьй взаймьі) 
позичений. 

Заоблачньй-- надхмарний; по- 
захмарний. 

Заогородньй--зазвгородній. 
Заодно (сразу)--заразом, за 

одним заходом;  (вмість) 
спільно, згідно, за гурт. 

Заоргть (вакричать) -- зажелі- 
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пети, 
кати. 

Заорь--обміжок, обніжок. 
Заостривать,-рить, -ся -загост- 

рювати, загострити,-ся; (о 
клиньяхь) -- захвостувати,- 

| стати. 
| Заостреннь/й (на верхнемь мон- 

ць)- захвостуватий. 
Заохать--заохати. 
Заочно--узаочі, позаочі. 
Заочньй--позавічний, заочний. 
Западать, -пасть -- западати,- 

пасти, завалюватися,-лити- 
ся; ховатися, сховатися; хо- 
ватися, захогатися; сідати, 
сісти; лягати, -гти, заско- 
кувати,-скочитя. 

Западать (начать падать)-за-. 
падати. 

Западина (долима)-- западня, 
запалок, під. 

Западньй  західмий. 
Западня--хапка, пастка, лап- 

ка; (силокь) вільце; (кап- 
кан) стугиця. 

Западь--захід. 
Запаздьюать, -поздать -- опів- 

зарепетувати, вагу- 

| 

нятися,-нитися, пізнитися, 
запізнитися,  спізнятися,- 
питися. 

Запанвать, паять-- лютувати, 
залютувати. 

Запанвать,-поить -- споювати, 
споїти, розпоюватн,-поіти. 

Запайка--лютування. 
Запакощивать, -стить -загид- 

жувати, загидити, запаскуд- 
жувати,-кудити. 

Запалзьвать, ползать, полати- 
залазити,  залізати,-лізти, 
заплазовувати,-зувати. 

Занальчнвость- - запалистість, 
вапальоність, запальча- 
стість, поперхливість, пал- 
кість, загорілість, непомір- 
ковамість. 

Запальчивьй--запалистий, за- 
пальоний, запальчастий, 

«, поперхливий, палкий, заго 
рілий, непоміркований. 

Запаривать, рить запарювати, 
запарити. 

Запарьвать, пороть--розпорю- 
ватн,-роти; засікати, -сікти, 
забивати,-бити. 

Запаршивіть -- зашолудивіти, 
запаршивіти. 

Запасать,-сти--запесати, 
пасти, 



ча 

Запасянвмій--зап асний. 
Запасмой--залежний, поклад- 

ний, припасний. 
Запьсаться, пастись -- приза- 

пасуватися, призапаситися. 
Загесь-поклад, прюпає, зайви- 

та, запас. м 

Зазехизаніо-заврювання, оран- 
ха. 

Запахивзеть,-кать- задрювети, 
заорати. 

Зепахизать,-хмуть- запинатн,- 
т'ясти, загортати,-рнути. 

Закахнуть--запахнути, запах- 
ти, запахтіти. з 

Запахь--пах, пахно, дух, пах- 
нота; горілаго--шмаляти- 
ма, смалятина; - сильньй, 

" увушливьй--залуха; -непрі- 
ятньй--смородь, сморід. 

Запачканньй--забруднезий, за 
дріпаний, запецьканни, за 
каляний. 

Запачкать --забрудити, пока- 
ляти, запецькати, заваля 
ти. Отсканироваль Рослав 

Запачкаться -- забрудитися, 
умазатися, замазатися, за- 
мазуритися, замармузити- 
ся, заробитися, уробитися, 
забрукатися. 

Запашка--см. Запахиванів, 
Запашной--ополистий. 
Запекать, - печь--запікати, за- 

пекти. 
Запекаться, -печься--зспікати- 

ся, запектися; (о губахь) за- 
смагнути. 

Запекшійся -- смажний  (обь 
устах). 

Запеленать--уповити, сповити. 

Запертьй--замкнений. 
Запестрить--замережити, 
Запестріть -зарябіти 
Запечалиться -- засмутитися, 

зажуритися, засумувати. 
Запечатліьнать, тльть--данати, 

дати у знаки, відзначати, 
відзначити; -ся --датися у 
знаки, відзначитися. 

Запечатьвать, -тать--запечату- 

вати, запечатати; заліпля- 

ти, пити, 
Запечньй--запізний. 
Запивать,-пить--запивати, за- 

пити; запіячити. 
Запивоха--піяк, п'яниця. 
Запиликать--затирликати, за- 

цигикати. 

Запилить--вапиляти. 

Запасливьій--Заплеска 

| 

Запинаніе--завада, запона, пе- 
решкода; вагання. 

Запиваться, запнуться--зати- 
натися, затнутися, затяти- 
ся. 

Запинка--запинка. 
Запираніе-- замикання. 
Запирательство--затин. 
Запмрать, -реть -- замикати, 

замкнути; (на крючекь) за- 
щіпати, защіпнути; (заса- 
янть) заквасувати, заскле- 
пити. 

Запираться,-реться -- замика- 
тися, замкнутися; (на крю- 
чокь) защіпатися, защіпну» 
тися; (крвпко, закупорить- 
ся) зашпунтуватися; заскле- 
плятися,-питися: (не приз: 
наваться) затинатися,-тяти- 
ся, запрещатися,-претитися. 

Запировать--забалувати,  за- 
бенкетувати, забалювати. 

Записка--(писулька,письмецо) 
цедулка, цідула: (загисьва- 
нієе) запис, загисування; 
(замітка) нотатка: (множ, 
ч.-временникь, книжн. из- 
даніє) записки, денник. 

Записной--записний; (о долгі, 
доході, числящемся по сче- 
ту, не наличном'ь) рахунко- 
вий, нотатковий; (отьявлен- 
ньй) завзятий. 

Записчикь, ца--нотовник,-ця 
котатник,-ця, записузач,-ка. 

Запись--запис, записка;-цер- 
ковная-упис; -дарственная- 

даровинний лист: -запро- 

дажная-запродавчий лист;- 
рядная -виновий лист; раз- 
дільная-дільчий листі-мі- 
новая-замінний лист- 

Запищать--запискотати, запи- 
скотіти, захавчати, зали- 
щати. 

Заплакать--заплакати; (шутл.) 
зарумати, удрати рюмка. 

Заплата--лата, латка. 
Заплатить--заплатити, випга: 

тити. 

Заплатникь,-ца- толодранець,- 
нка. обшагрпанець,-нка. 

Заплатьвать, -тать--залатува- 
ти, залатати. 

Заплевьвать, плевать -вапльо- 

вувати, запнювати, зачвир- 

кувати,-кати. 
Заплескать (ос воді)-заплю- 

скати, заплескати. 



Зеплескивать--Запродавать. 

Заплескивать, -снуть--заплю- 
скувати, плюскати,-снути. 

Заплески--виплюски. 
Заплетаніе--заплітання. 
Заплетать, заплесть--запліта- 

ти, заплести; заділать дьтру 
вь забор -запручувати, - 
прутити; - ся--заплітатися, 

крутитися, кучерявитися. 
Заплетаться, -плес 'кся--заплі- 

татися, заплестися. 
Заплечньй--зараменний; -- ма- 

стерь-кат. 
Заплечье--запліччя. 
Запломбировать -- загльомбу- 

вати. 

Заплутов"ть -- зашахрувати, 
захвальшувати. 

Запльвать, пльть- запливати, 
запливти, заплинути. 

Заплісневільй --запліснявий, 
побутнілий, зацвілий, плі- 
снявий. 

Запльсневіть -- запліснявіти, 
побутніти, зацзісти; -о тво- 
рогь--поснядіти. 

Запльш ивіть--залисіти, вили- 
сіти, 

Заплюснье,анат.--п'ятка. 
Заплясать -- затанцювати, за- 

гопиювати. 
Запов'бдньй--заказаний. 
Запов'дьвать, - дать--наказу- 

вати,-зати; забороняти,-ни- 
ти. 

ЗаповЬдь--заповідь, 
наказ, приказання. 

(Заподозрить--зазорити, підоз- 
рити, по:ріхувати (на кого). 

Заподозрінньй - підозренний, 
зазорений, призренив, при- 
стрічений, 

Заподряжать, -рядить--домов- 
ляти,-мовити. 

Запоздальй --пізній, запізне- 
ний. 

Запой--запій. 
Запонить--упоіти. 
Заполаскивать,- скать,-снуть-- 

заполіскувати, заполоскати. 
Заползать--заплазувати. 
Заполненіє, скопленіе--повне- 

ча. 
Заполоть--заполоти. з 
Запоминаніе -запам'ятування, 

затямління. 

Запомнить - запам'ятати, 
тамити, узяти в помку. 

Запонка--щпонька, шпінка. 

заповіт; 

за- 

за 

Запопасть-застукати,злебедати 
Запорашивать, -рошить--запо- 

рошувати,-шити, 
Запорожець--запорожець, ва 

пороежчик, 
Запорожскій-- запорожський, 
Запорожье- запоріжжя. 
Запорь (задвижка)--запір, 

сув; (мсдиц.) запрет, за- 
кріп; (ветер.) чемер. 

Запоститься --запостити, за- 
пісникувати, 

Запостничать--залостувати. 
Заготільй- спітнілий. 
Запотіть -спітніти. 
Започивать, -чить --засинати, 

заснути. 
Запошивать, запошить--при- 

вертати, привернути. 
Запошивка--пішва. 
Заправило -- верховода, ору- 

дарь, орудник, привідця. 
Заправлять,-вить-напранляти, 

вправляти, вити; орудува- 
ти, верховодити; (о кушаньб) 
затерти, затовкти, забіли- 
ти, засмажити. 

Заправскій, настоящій--Істній, 
існій. 

Запраздничать --засвяткувати. 
Запрашивать, -сить--(о ціьнбву 

заправляти, правити, за- 
правити; дорожитися, по- 
дорожитися,  загарувати, 
зацурувати; запрошувати," 
сити; запитувати,-тати. 

Запретительньй -- заказний, 
заборонний. 

Запретньй--заказачий, 
пнений. 

Запреть--заказ, заборона. 
Запрещать,-тить,-ся забороня- 

ти, заборонити, заказувати," 
зати,-ся. 

Запрещеніє--заказ, заборона, 
заборонення. 

Запрещенньшй-- заказаний, ва- 
боронений. 

Запрещено--заказано, заборо- 
нено, невільно, не дсзво- 
ляється. 

Заприверецничать -- завереду- 
вати, закомезитися. 

Запримітить -- спостерегти, 
укмітити, зауважити, уба- 
чити. 

Заприхотничать-завередувати, 
заприндитися,закомезитигся. 

Запродавать, рать -- запролу- 
вати, вапродати. 

зобом» 



їь 

Запродажа--запродаж, запро- 
дання. 

Запродажная запись--уступне 
письмо, запродавчий лист. 

Запродажньй -- запродавчий, 
запродажній. 

Запрокидьгвать, з кинуть--за- | 

хиляти, відхиляти, - лити, 
закидати,-кинути. 

Запропадать, - пасть--запропа- 
дати, запропасти. 

Запропастить -- затахлувати, 
затасувати,  запротдрити, 
заподіти; ся -заповітритися, 
запропасти. 

Запросто-- попросту. 
Запрось (при продажб) -за- 

права; (вь парламонт5)) ін- 
те рпеляція; запит, запитан- | 

ня. 
Запростестовать-запротестува- 

ти. 
Запротивиться --запручатися, 

олинатися. 
Запруда--загата, тама, гребля, 

гатка, гард;для ловли рь- 
бь-із, яз. 

Запруживаніє -- гардугання, 
тамування, загачування. 

Запруживать, -дить--загачува- 
ти, загатити, перегачувати,- 
-татити, гатити, нагатити, 
тамувати, затамувати, гар: 
дувати, загардувати. 

Запрьігать -- заплигати, 
стрибати, заскакати. 

Запрьскивать, -снуть, закро- 
пить -- забризкувати, заб- 
ризкати, запо(и)рськува- 
вати,-кати. 

Запрягать, -прячь--запрягати,- 
прягти. 

Запряжка -запрягання; запряг. 
Запрятьвать, -тать--заховува- 

ти, ховати, затокарювати,- 
карити. 

Запрятьваться, -таться--заши- 
ватися, зашитися, ховати- 
ся, заховатися. й 

Е 

Запугивать,-гать-лякати, за- 
лякувати, залякати, застра- 

. рашати,шити. 

Запудривать, - рить--запудро- 
вуватн,-рувати. 

Запускать,- стить (остав- вь 
небраженіи, безь ухода) за- 
нехаювати, хяяти, занедбу- 

вати,-бати; (бросать сь си- 
лой) попускати,-стити; (бо- 

за- | 

1 

Запролажа--Заввянть. 

лізнь) задавнювати, - нити 
(хворобу); (вкладітвать) за- 
кладати, класти, засовува- 
ти,-сунути. Й 

Запуски--Випередки. 
ЗапустЬьлость--пустка, пустко- 

вість. 
ЗапустЬльй --спустілий, спу- 

стошалий, пустковий. 
Запустініе-руйнувина, пустка, 

спустіння. 
Запутанность- переглутні, за- 

клюкання, клюканина, за- 
мотанина. 

Запутьвать, -тать--заплутува- 
ти, заплутати, заборсува- 
ти,-борсати, заклюкувати,- 
клюкати:; заметувати, тати, 
закудлати (о волосахт). 

Запутвіваться, -таться--заплу- 
туватися, заплутатися, ук- 
ручуватися, - титися, замо- 
туватися,-татися. 

Запухать, - хнуть -- запухати, 
запухнути. 

Запущеніе--занедбання, зане- 
хаяння. 

Запь, запья трава, РЕіоті5 
Тифегоза--шандра, кучерява 
шандра, чужоварник. 

Запьживать, - жить -клейту- 
шити, заклейтушити, 

Запьлать -- запалати; -сильмо 
--запалахкотіти. 

Запьливать, -лить--закурюва- 
ти, рити, укурювати, -рити, 
запилювати, тити; запоро- 
шувати, шити. 

Загьшиться--укуріти, укури- 
тися, закуритися, запилити- 

Запьттьтвать,-тать-- катувати, 
закатувати, мордувати, за- 
мордувати. 

Запихавтійся--задиханий, за- 
сапаний, захаканий, усапа- 
ний, ухеканий, захеканий, 
запирханий. 

Запьхаться-задихатися, 
пирхатися, захакатися, за- 
хекатися, ухекатися, уса- 
патися, забігатися. 

Запьхтівть--засопти. 
Запьіать, распалиться--3а- 

жахтіти, 
ЗапіЬвала--заспівам. 
Запівать, -піть- заспівувати, 

заспівати. 
Запівь, прелюдія--заспів. 
Запінить--запінити; -ся-зашу- 

за- 



Запьнить--Зарумянивать. 

мувати, замусувати, запі- || 
нитися. 

Запястье (анат.) -плесно:; (ру- | 
кав. обшивка) чохла; (брас: |! 
леть) обоучка. її 

Запятая--кома. 
Запятки--ступіньці. 
Запятнать -- (сдвлать пятно) 

заплямити, обплямити, уп- 
лямити; (для знака, при- 
мьть) затаврувати; (огово- 
рить, оклеветать)обмовити, 
наклепати; (себя вь пр. й 
пер. смьсль) сплямуватися. 

Запятокь -задок. 
Зарабатьвать, -бстать--зароб- 

ляти, -бити, (запрацьовува- 
ти,-ціовати; (иміть заработ- 
ки, ходить на заработки) 
Зарібкувати (пріобрість) на - 
дбати, набути; (сь трудомь) 
з ігорьовувати,-рювати. 

Зарабатьтвающій (живущій тру- 
домь)--зароблящий. 

Заработанное--заробленина. 
Заработанньй -- зароблений, 

заробітний; тяжельмь тру - 
домь -загорьований. 

Заработньй--зарібний, 
бітний. 

Заработокь --зарібок, заріб. 
Заравнивать, -внять--заріївну- 

вати, нати, заплянтовува- 
ти -тувати. 

-Тазажать,-зить, ся -- замечу- 
вати, метити,-ся, затрую- 
вати,-іти, ся, заповітрюва- 
ти, рити, ся. с 

Зараженіе -- замечення, запо- 
вітрення. 

Зараженньй-заповітрений, за 
мечений. і 

Зараза--заметь, пошесть. і 
Заразитель, -ница--заметник,- | 

ця. | 
Заразительньтй, с-- заметний, 

заметливий, чіпкий, зараз- 
ливий, о. І 

заро- 

Заранье--загоді, загодя, зав- | 
часу, заздалегідь, загова, 
завголдя. 

Зарапортоваться -забрехатися. 
Зарастать,-рости --заростати,- 

рости: загоюватися, -гоїтися, |; 
Зарділость--зашарілість, за- 

червонілість. 
ЗардЕльй -зашарігий, зачер- 

Зарцьть-зажахтіти, зашари- 
вонілий. | 

тися, зачервоніти, заясніти. 
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Зардіться -зачервонітися, за- 
шаритися. 

Зарево--проміття, заграва. 
Заревсй--зорній. 
Заревіть -- заревти, ревнути, 

заричати; зарюмати,  за- 
« рюмсати. 
Заржавільй-- іржавий. 
Заржавіть--заїржавіти, зар- 
жазіти; (слегка) приржавіти. 

Заржать--заїіржати. 
Зариться (на что) -заздритися 

на-що, ласитися, зазіхати 
на, потворитися. 

Зарница--блискав уця. 
Зародьішньїй -- зародовий, за- 

родковий. 
Зародьшт - зарід, зародок, за- 

кон, загніток, заживок; бот.- 
зав'язок. 

Зарождать, дить- зароджати,- 
- дити, законяти,-нити;-си-за- 
роджатися, дитися, законя- 
тися, -нитися, заснічувати- 
ся, світитися, зачинатися,- 
чатися; (о раст.) сходити, 
зійти, кільчитися, зав'язу- 
ватися, -затися. 

Зарожденіє--зарід, зароджен- 
ня, закон. 

Зароиться--зароітися. 
Зарокь, обіть-зарік,зарікання. 
Заронить--упустити, закину- 

ти; загубити. 
Зароптать--заремствувати. 
Заросль-хащ, хабник, хамник, 

харящ, чагарі, зарість, за- 
гай, порости, (густая) ша- 

- лина; (гу-тая молодая) за- 
пуст. 

Заростать, - рости--уростати, 
урости, заростати, -рости, 
(травой) замуравитися. 

Заросшій--порослий,зарослий, 
зарошаний. 

Зарубать, - бить--зарубувати,- 
бати; карбувати, закарбу- 
вати. 

Зарубежньй--закорлонний. 
Зарубка (насіЬчка) -- зарубина, 

заруб, рубеж, рама, рамик, 
спиж, затьон. 

Зарубцезаться (зажить)--при- 
рубитися. 

Зарубчатьй--рамкастий 
Зарубь--сажавка., 
Зарумянивать,-нить--червони- 

ти, зачервонити; (кулан.) 
підпікати, пекти, 0 загнічу- 
вати, тити. 



128 Зарумямиться- -Засквериослевить. 

Зарумякиться--зарум'янитися, 
зашаритися. 

Зарьвать,-рьть --закопувати,- 
пати, загрібати,-гребти, за- 
буртувати,-буртати. 

Зарнваться, рьться--уривати- 
ся, урнтися, зариватися, 
ритися, забуртуватися,-бур- 
татися. 

Зарьщать--варидати,  заголо- 
сити. 

Зарьчать--зарикати. 
Заріьзать--зарізати. 
Зарізаться--зарізатися. 
Заріьзвиться -- запустувати; 

розжируватися, розпусту- 
ватися, розжартуватися. 

Зарізка--см. Зарубка. 
Зарьзь--заріз. 
Зарьчньй--зарічний. 
Зарьчье--зарічча. 
Заря--зоря. 
Зарябить--зарябіти; поморщи- 

ти. 
Зарядньй--набойний. 
Зарядь--набій. - 
Заряжаніе--набивання. 
Заряжать, -дить -- набивати, 

набити, заправляти,-прави- 
ти. 

Заряжаться, -диться -- набива- 
тися, набитися. 

Засада--засідка, засіди, заля- 
гання, підсідка, залога, за- 

.  льоги, 
Засадньй--засідковий, зальо- 

говий, підсідковий. 
Засаживать,-дить (за работу) - 

присаджувати, присадити, 
засалжуватк, дити; (приг- 
воздить)  вабивати, -бити, 
зашпиляти, -лити 

Засаленньй--заялозений. 
Засаливать,-лить (запачкать 

жиромь) --засмальцьовува- 
ти, засмальцювати, заяло- 
жувати, - лозити, валоюва- 
ти,-поїти. 

Засалютовать--заясувати. 
Засапіть--засопти. 
Засаривать, -рить--засмічува" 

ти, смітити; запорошувати 
запорошити (пьтлью); заму- 
лювати,-лити (илом»). 

Засасьвать,-сать- -васмоктува 
ти, засмоктати, васисати,- 
ссати; затягати, втягати,- 
тти. 

Засакаризвать,-рить -- ацукро- 

вувати, рувати. 
Засахариваться, -иться--цукро- 

ватіти, поцукроватіти. 
Засватать -- засватати, зару- 

чити. 

Засверкать--заблискати, зали- 
скати, заблискотіти; зами- 
готіти; зеблимати. 

За-верлить--засвердлити. 
ЗасвидіЬтельствованіє -- свід- 

чення, посвідчення, засвід- 
чення. ї 

Засвидьтельствовать -- засвід- 
чити, посвідчити. 

Засвиріьпствовать -- залюту- 
вати. 

Засвистать--засвистати. 
ЗасвистЬть--засвистіти. 
Засвіьтло -- завидка, завидко, 

завидна, повидну, за сон- 
ця, за дня. 

Засвіьтльть -- заясніти, зазо- 
ріта:  . 

Засвіьчивать-тить -- засвітлю- 
вати, - тити, засвічувати,- 
тити, запалювати, лити. 

Засдаваться (вь картахь) -- 
заділитися. 

Заселечніє -- залюднення, оса- 
дження. , 

Заселенность -- залюднення, 
запюдненість. 

Заселенньй -- оселяний, за- 
люднений. 

Заселять,-лить -- залюдняти, 
залюднити, налюдняти,- 

нити, осаджати, дити. 
Заселяться,- питься--залюдня- 

лися, залюдніти, осаджа- 

тися,-дитися, налюднятися,- 

витися. 

Засеменить (ногами) -- вадрі- 
ботіти, запробцювати. 

Засиживаться. засидіться -- 
засиджуватися, - силітися, 
забарятися, забаритися, чу- 
маніти, зчуманіти. 

Засилье - запосілість. 
Засиниться -- засинити, 

витися. 
Засиніть -- засиніти. 
Засіять--засяти, засяяти, за- 

ясніти. 
Заскабливать,- скоблить -- за- 

скромаджувати, - дити, за- 
скрібати,-бти. 

Засиакать--вастрибати, заска- 
кати. 

Засквернословить -- валихо- 
словити. 

заси- 

ри - 



Заскользить--Застегиваться. 

Заскользить -- заковзати, за- 
совгатися. 

Заскорбнуть--гашкар бти. 
Заскорузль'й -- шкорупкий, 

шкоруплий, скрупілий. 
Заскрежетать -- заскреготати. Ї: 
Заскрестись -- зашкоябатиєя; || 

(о мьшахь)--занорити. | 
Заскресть -зашкрябати. і 
Заскрипіть -- заскрипіти, за 

рипати, зарипіти. 
Заскучать -- занудитися, 

скучати. 
Заслать, засадить--заплішити 
Заслащивать,-сластить -- під! 

солоджувати,-лити. 
Заслонка - - заслінка, затулка, 

зас'авка. 

Заслонять,-нить- -затуляти,за- 
стувати,-стити. 

Заслуга -- заслуга. 
Заслуженность-- заслуговість. 
Заслужесньй -- заслуговий, 

заслужний. 
Заслуженное--заслужина, за- 

служенина. 
Заслуживать, -жить- заслуго- 

вувати, - гувати, заслужу- 
вати, - жити; заробляти,- 
бити. і 

Заслушиваться -- заслухува- 
тися. 

Засльшать--зачути. | 
Засмаливать,-смолить--засмо- 

лювати, лити. . 

Заслюнивать,-нить --Заслиню 1) 

вати, заслинити. 
Засматривать - зазирати, за- | 

за- 

глядати. 
Засматриваться, -рьться -- за- | 

дивлятися, задивитися, за- 
глядатися,-глядітися. | 

ЗасмБять--засміяти. | 
Засмвбяться--засміятися. їі 
Засновать, заткать -- обсну- | 

вати, заснувати. ! 
Засновать, забібгать -- засно- || 

вигати. 
Заснуровьвать,-ровать - пово- 

лочити, запозолочити. | 
Заснувшій--заснулий. 
Засовь-засув, засувка, засобок. | 
Засовьівать (руку) -- посягати, 

посягти; (задбть, запрятать 
вещь к. н.) затасовувати, - 
сувати. запроторюзати,-ри- | 

ти; (задвинуть) засувати, - : 
сунути. 

Засовіститься 
тися. 

засороми- 
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Засолоніть--просодіти. 
Засопіть--засопти. 
Засоренньй -- згсмічений, за- 

мулений. 
Засоренів -- засмічення, заха- 

растріння, захарастіння. 
Засорягь,-рить -- засмічувати, 

засмітити, захарастрювати, 
-растрити. 

Засориться, забиться -- заха- 
растритися, захараститися. 

Ззсосанньй--засмоктаний. 
Засосать, начать досать -- за- 

ссати. 
Засосаться--зассатися. 
Засось (зажора)--твань. 
Засохшій--усохлий, засохлий, 

засохляний; (отвердбвшій" 
сверху) зашкарублий, зашк- 
румілий. 

Заспать--заспати. 
Заспесивіть- запиндючитися, 

запишатися. 
Заспорить -- зазмагатися, за- 

сперечатися, змагнутися, 

завестися; (ирон.) загриз- 
тися. 

Заспіьшить - замотозитися, за- 
квапитися. 

Застава (стража пограничная) 
-- застава; (городская) ро- 
гатка; (сельская) царина. 

Заставать, -стать -- заставати, 
застати. з 

Заставлять, вить (загоропить) 
-- заставляти, заставити, 
застановляти, - вити, заго- 
роджувати, - дити; (при- 
нуждать) силувати, приси- 
лувати, змушувати, - сити, 

приневолювати,-волити; за- 

молчать -- Зацитькувати, - 
цитькати. 

Застайваться,-стояться -- за- 
стоюватися, - ятися: плісні- 
ти, заплісніти, зацвітати,- 
цвісти. 

Застарбвлость, давность -- за- 
давнення. 

Застарільй, запущенньй--за- 
цавнений. ї 

ЗастарЬться - задавнитися. 
Застегивать,-гнуть- -застібати, 

застібнути; пряжкой--заш- 
пінковувати, кувати. 

Застегиваться,-гнуться--запи - 
натися, запнутися, залп'я- 
стися, застібатися, заст!- 
бнутися, спинатися, сп'я- 
стися. 
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Застежка -- запона, застібка, 
застіжка. 

Застеклить--засклити. 
Застеленньй, заввшенчьй -- 

навішений. 
Застечать -- зазойкати, засто- 

гнати. 

Застигать, - стичь -- застуку- 
вати, - катн, захоплювати, 

пити, заскакучати. заско 

чити, злебедовувати, злебг- 
дати. 

Застилать,-слать -- застилати, 
заслати, застеляти, засте 
лити. - ? 

Застилаться, стлаться--засти 
латися, заслатися, застє 
лятися, застелитися. 

Застипка- застеляння. 
Застить--застувати. 
Застойньїшй -- стоячий; 

жалий. 
Застольньшй--застільний. 
Застонать -- застогнати; (за- 

вить жалобно) заскиглити, 
заскімлити. 

Застоявшійся--застояний, по- 
застояний. 

Застрахованіе-засекурування, 
забезпечення, убезпечення. 

Застраховать -- засекурувати, 
забезпечити, убезпечити. 

Застращивать, -щать--заляку- 
вати, кати. 

Застрекотать -- заскрекотіти; 
зацокотіти; (о сверчк5) за- 
цвірчати. 

Застрогать -- загемблювати, 
Застроивать,-строить -- забу 

довувати, дувати. 
Застройка -- забудування. 
Заструимться -- задзюрити, за 

струмити, почуріти. 
Застріжка, бот. Загппепійт - 

вусики. 
Застріливать,-лить -- застре- 

лювати, - лити, устрелюва 
ти, грелити. 

Застрьха--стріїха. 
Застрявать, застрять--застря- 
"тати, застряти, застрягти, 
устрягати,-гти. 

Застуда--застуда. 
Застудить--застудити; захоло 

дити. 
Заступать, пить -- загородху 

вати, дити, застувати, за 
стіти: боронити, оборовити 

Заступаться,- Питься ст засту 

патися, заступитися, обста 

зале 

Застежка--Засьлка. 

і, 

вати, обстати (за ким). 
Заступникь, - ница -- оборо: 

нець,-ронниця. 
Заступничество--оборона. 
Заступь -- рискаль, цапегка, 

наділок. 
Застучать-Сзастукати, запука- 

ти; (глухо) застугоніти; 
(глухо, сильно) загупати; 
(зашуміть)  зашубортати; 
(учащенно)-застукотіти, за- 
шурготіти, загрюкати, за- 

-  грюкотіти, загрякотіти; (зу- 
бами) заклацати: (0 дожлі) 
запорощати; (забарабанить) 
затарабанити; (о сердцб) 
заколот итися. 

Застьвать, -стьть--застигати, 
застигти, холонути, похо- 
лонути, захолонути; (зако- 
ченбть) заковизнути, зако- 
визти. 

Застьтвшьй--застиглий, ости- 
глий, захололий. 

Застьщдить, устьдить--загань- 
бити, засоромити. 

Застьщдиться -- засоромитися. 
Застіьнчивость -- унимливість. 
Застьнчивьшй--унимливий, 
Застьнять- застувати. 

"Засудить--засулити;-ся - запо- 
зиватися. 

Засуетиться- -завештатися, за- 
метушитися; заклопотатися, 
затурбуватися, запоратися; 
(заторопиться) захвощати- 
ся; (зашевелиться) заша- 
мотатися; (забьгать) збіга- 
тися. є 

Засусливать,-лить--замусолю- 
вати, - муслити, замурзу: 
вати, зати. 

Засуха--посуха, суша. 
Засучивать, засучить -- підсу- 

кувати, підсукати, засуку- 
вати, - кати, закасувати,- 
сати, закочувати, - котити, 

" закачувати,"чати. 
Засушивать, шить -- засушу- 

вати, засушити. 
Засушка- -засушування. 
Засчитаться, углубиться 

счетьш--зарахуватися. 

Засьлать, -слать -- засилати, 

вь 

заслати. 
Засьмлать, ссьмлать, - слать -- 

завлавати, завдати, заси 

лати, слати. 
Засьлка -- заслання, заси" 

лання. зизно- 



Засьтать--Затеряться, 

Засіспать, гаснуть»обсинати, 
обіспати, засинати,  за- 
свути, 

Засьпать, засьіать «з ЗАаси- 
лати, сипати, заснічувати, 
гаснітити; (рану напр.) за- 
топтувати,-тати. 

Засьхать, сохнуть -- усихати, 
усох(ну)ти, засохнути, за- 
сохти; (отвердьть, покрьгь- 
ся коркой) зашкарубнути, 
зашкруміти. 

Засівать, сЬять-- засівати, за: 
сіяти, сіяти, усіяти, 

Засіьвь--сівба, засів, 
сійба. 

Засданіе--засідання. 
Засідатель -- асесор; лавник. 
ЗасЬдательскій--асесорський; 

лавницький. | 
Засідать, - с3Есть -- засідати,- 

сісти; залягати,-гти. М 
Засіька -- карб; засік, засіка: 

(о лЬьсіь) заказник. 
Заськать,- сьчь -- карбувати, 

за-арбувати; шмагати, за- 
шмагати, засікати, - сіяти; | 
ся-стрехуватися (о лошади). 

ЗасЕріть, разсвітать -- засі 
ріти. - 

Затаиваніе -- тайба, таювання. 
Затайвате,  тайть -- затаюва || 

ти,-іти. 
Заталкивать,-толкать -- попи 

хати, - пхнути, підпихати, | 
піділхнути. 

Затанцовать--затанцювати. 
Затапливать, - пить (печь) -- 

підтоплювати, ,гідтопити, 
підпалювати, - лити, запа- 
лювати, лити; (водой) за- 
топляти, підтоплювати, | 
пити. 

Затапть вать, птать--затопту 

вати, затоптати, затолочу- 

сіянка, 

вати, - лочити; (запачкать) |; 
заслілити. 

-атараторить -- заторочити, 
задзігорити,  задріботіти, 
заторохкстіти, заторохтіти, 
запащекувати,  забелько- 
тати. 

Затаскивать,-щить -затягати, 
затягти, заволік..ти,-локти; 
запроторювати, торити, за- 
пекувати, - пекати, затасо 
вувати, сувати, затирюва- 
ти,-тирити, запупити, за- | 
бити; заяложувати, лозити. | 

Сатачивать,-тачать -- залату | 

і 
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вати,-латдти, 
Затачиеть, "точить «а вай 
« Єтріовати)-рити. 
Затвердільй -- замуцкуВатий; 

затужавілий,  заціпкуга- 
тий, оцупілий. 

Затвердіть - - затвердіти, оцу 
піти, затверднути; (сверху 
вь видь корки) зашкару- 
бнути; (о почві5) зобуча- 
віти; (о землі размокшей) 
стужавіти; (зачерствіть) 
залубуватіти; (окоченіть) 
закацубнути, закацюбнути, 
закацюбти. і 

Затверживать,-твердить -- за- 
вчати,-чити. 

Затворенньй -- зачинятий, 32 
чинений. 

Затворка--засувка. 
Затворникь,-ца -- відлюдниї:,: 

ця, пустельник,-ця. 
Затворническій -- відлюдниць- 

кий, пустельничий. 
Затворничество-- відлюдниц- 

тво, пустельництво. 
Затворь--замичка, замик; ке- 

лія пустельнича. 
Затворять, -рить -- зачиняти, 

зачинити. 
Затворяться, -риться--зачиня- 

тися, зачинитися. 
Затекать, - затечь -- затікати, 

затекти; (о конечностяхт) 
терпнути, затерпнути, 

Затекшій--затеклий. 
Затекь (подтекь, синякь) -- 

басаман, синяк, синець; 
(отекь, обрюзглость) єпух, 
пухлина, пухленина, пухля- 
тина; (течь) теча. 

Затемненіе--затьмарення, за 
темнення, засутеніння. 

Затемненньй -- Тмяний, зать- 
марений, засутенілий. 

Затемніьть--посутеніти, засу 
теніти. з 

Затемнять,-нить -- тмити, за- 
тмити, Тоемарити, зате 

рити, тьмити, затьмити, 

темнити, затемнити, темри 

ти, затемрити, затіняти, 
нити. 

Зат епливать, -лить--засвітлю 

вати,тити. 
Ззітеребить--заскубти, засми 

кати. 
Затегивать,-терять -- губити, 

загублювати,-бити. 
Затеряться -загубитися, 

а 
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Затесаться--утересувсінся. 
Затикать- Затокоті!и. 
атирать,-тереть -- затирати,- 
терти; (заминать,-мять) з2- 
тасовувати,-сувати; (нада- 
вливать, -вить) замулюва 

ти,-муляти; (о льд5) заше- 
ретувати. 

Затискивать,-скать -- запиха- 
ти, - пхати; затискати, - ти- 
снути. 

Затихать, - хнуть -- затихати, 
затихнути, тихшати, утих 

шати, ущухати, ущухнути, 
ущуляти, ущуліти, заниш- 
кати, нишкнути: (о вьтрб) 
залягати, залягти. 

Затихшій - утихлий, ущухлий, 
затихлий, занишклий. 

Затишье -- утишка, тиша, без- 
вітря; затишок, затишина. 

Заткать--поткати. 
Затльть,-ся--затліти,-ся 
Затмівать, -тмить -- тьмити, 

затьмити. 
Затмініє-(астр) міна, зате- 

мнення; стума, стумані- 
лість, затьмара 

Затолачивоть, -лочь- витоло- 
чувати, чити, 

Затилкать (начать толкать) -- | 
защтовхати; (забить толч- 
ками) заштовхатн. 

Затолковвться-- забвлекатися; 
спантеличитися. 

затолочь-затовкти. 
Затонньй-»-саговий, 
Затонуть--заринути, зарнути, , 

потонути, потопитися. 
Затонь--сага. 
Затопать--затопотіти) 

ло пойти) загупати. 
Затсилять, - пить--затопляти, 

затопити (вь гечи); поніма 
ти, поняти (заливать); топи 

- ти, потопити. є 
Затопьриться-настдвбурчити, 

ся, нахазапудитися. 
Заторговать--заторгувати. 
Заторжествовать-- утріюмфу- 

вати, затріюмфувати. 
Затормозить--8агальмувати. 
Затормошить-- засмикати; за- 

сіпати: (сбить сь толку) за- 
2 боротати. 
Заторопить--скватати, замото- 

риги. 
Заторопиться -- замоторитися, 

захвощатися, захапетися, 

заквапити-я 

(тяж? 

Затесаться--Затруднительносбь. 

Заторь--(тЬснота, давка)тиск, 
тіснява; (напорь льда) за- 
шерет, шеретнява. 

Затосковать--засумувати, 
тужити, занудитися. 

Заточать,-чить-засилати,-сла- 
ти; замикати, мкнути. 

Заточеніє--заслання; неволя, 
ув'язнення, 

Заточникь, - ца -- засланець, - 
нниця, в'язень, в'язенниця. 

Затошнить (кого) -- занудити, 
заканудити, закав'ядити, 

завадити (кому) 
Затрава-- цькування; (пушечн.) 

запал; (ружейн.) панівка. 
Затравить--уцькувати,  заць- 

кувати 
Затравникь, пушечн.--запаль- 

ник. 
Затравньй--запаловий. 
Затрагиваніє--зачеп, займан- 

ня. 
Затрагивать, - нуть- зачіпати, 

за- 

зачепити, займати, зайня- 
ти, торкати, -кнути, зари- 

. вати, рвати. 
Затрапезная--ідальня. 
Затрапеаникь, - ца--ідальник,» 

ця. 
Затрапезь, мануф.--пістря. 
Затрапезньй, церкон.-затра- 

пезний: ідальний, р. 
Затрата-гуклад, витрата, ви- 

даток. . 
Затрачивать, «тратить --витра- 

чати, витратити, укладати, 
укласти, 

ЗатрепетаТь-еватрімотіти, ва- 
тріпотати, ватіпатися, зат 
ріпатися, затремтіти, мат: 
руситися, 

Затрещаткь --8алускаТти, залу: 
скотіти, затріщати. затріс: 
котати, тіти; | (заболтать) 
зацокотати,-тіти,  запоро- 
шати; (вастучать) зацоко- 
тати, зацокотіїти. 

Затрещина--потилишник, за- 
потилишник. 

Зат.убить--затрембітати, за- 
сурмити. 

Затрудненіе -(помБха) завада, 
герешкода; (хлопоть) моро- 
ка, заморока; (трудность) 

: труднація, труднота, труд- 
чнівка, труднощі, 

Зазругнительно трудно, ут- 
рудно; упритрудь. 

Затруднительность -- трудна 



Затруднительньій -Захандрить. 

-ція, утрудливість, ватруд- 
ливість, сутужність. 

Затруднительньйн -- утрудний, 
утрудливий, твулнаційний, 
сутужний, суятний, 

Затруднять, -нить - труднити, 
утоудняти, утруднити, мо- 
рочити, перешкоджати,- ко- 

дити, заважати,-вадити, за- 
вгаряти, гарити (кому). 

Затрушивать, сить -затрушу- 
вати, сити. 

Затрясти-затріпати, затрусити. 
Затрястись--затруситися. 
Затужить--зажурнтися. 
Затукать (топоромь)-зацюкати. 
Затуманивать,-нить -- затума 

нювати, затуманити. 
Затуманитьюся,  омрачиться-- 

затуманіти, потуманіти. 
Затуплять, -пить--потупляти, - 

пити. 
Затускльй--померхлий. 
Затухльй--згаслий. 
Затухнуть--згасти, 

загаснути. 
Затушить--погасити, загасити. 
Затхлость--притхля. 
Затхльй-притхлий. 
Затькать,-ткнуть -- затикати, 

заткнути, затуляти, -лити. 
зашпунтовувати, - тувати, 
замулювати, щулити; за 
стромляти, мити. 

Затьіокь--потилиця, карк., 
Затьлочньй »- потилишний, 

карковий, 
Затьмльньй--задній. 
Затівать,ять--ваГадувотн, 22 

гадати. 
Затви--вигадни, 
Затьйливость -- вигадливість; 

штучність, 
Затвиливьшй--вигадливий, чму- 

товитий, витребенькуватий; 
2 штучний. 
Затьйникь, - ца--чмут, чмут- 

ник, ця, чмутовик, ха. 
Затвйничать--вигадувати; ви- 
2 требен»кувати. 
Затьищикь,-ца--привідця, на- 

правник. ця 
Затьмь--відтак, потім, а там, 
. а валі, аж там. 
ЗатЬнять.-нить--затіняти, за- 

тінити. 
Затіья--затіва, 

ка, витівка. 
Затявкать- задзявкати. 
Затятивать, -нуть--заволонча 

загасти, 

загад, вигад- 

ти,-чиИти, затЯгати, затягти: 
(дбло) воловодити; (льдомь) 
зашесрхати,-шерхти; (петлю) 
зашмергувати, -гнути, за- 
трундзьбжувати, - зювати, 
запетлювати. 

Затягиветься,-нуться, --затяга 
тися; (0 петлі, узл5) заш 
моргуватися,-гнутнся, 

Затягивающійся--затяжний. 
Затяжка--(ремешекь, шнурокь) 

поволока: (проволочка) тя- 
ганина, відволока: (у нево 
да) матня. 

Затажной-- тяганковий (дождь) 
-тоблоговий, обліжний. 

Заугарить--зачадити. 
Зауздьвать, зауздать--загнуз- 

дувати, загнуздати. 

Зауньштность --  жалібність, 
журливість. 

Зауньшвньй, о-жалібний, жур- 
ливий, о. 

Заупокойное (служеніе) -пара- 
стас. 

Заупокейньй, поминальньй - 
задушний. 

Заупорствовать - асопирувати, 
занатуритися, занатужити- 
ся, закомезитися, забаска- 
литися, навратитися, за- 
вннперитися, згедз.тися, 
згедзкатися; (о лошади) 
згусуватися. 

Заупрямиться--см. 
вовать, 

Заурчать - ззбурчати. 
Заурядньй--аби-якня, з "ичай- 

ний, 
Заусемиці «езалиога, зглирка, 

задерачка, ваногтиця. 
Зауськать--зацькувати. 

Заупорст- 

"Заутреня--утреня. 
Заутюживать,»жить -- відпра» 

совувати,-сувати. 
Заушать,-шить--ляпаса лава» 

ти, дати. 
Заушича--лящ, 

пас. 

Заушица (опухоль за ухомь)- 
заушниця. 

Зафрантить--зачепуритися 

ляпанець; лям 

Зафьркать -- зачмихати, зе" 
порськати. 

Зафрахтовать -- Поєднати д» 
перевозу. 

Захаживать --заходити. 
Заханвать.хайть ганити зга 

нити. 

Захандрить - занулитися 



Заханжить -Зацавтать; 

баханшить-Ззаханжувати. 1 
Захаркать-похпяхати. . 
Зехлалить-сахввлити, пербх 

валити, х 

Захвастать-сечванитися, за 
хпагпитися 

Захзатать--захапати. 
Закнатливьшй--капкий. 
Захзатньй -- займанний, за- 

хоплив: , загарбний. 
Зіхззть--забрання, займання, | 

загарбання, захоплення, 
понвлащечня. 

Захзагьвать,-тить-займати,-ня- | 
захалузати,-хопити, зася: 

гати, гти, спостигати, гти. 

(в стигать) запопадати, па | 
сти, заскакугвати, скочити, 

-застукати на чому, злапати. ії 

(брать, хватая, присзаивать) 
запоризати, порвати, прив- 
лащати,стити;  (задержи 
вать) затримувати, -мати: 
(крохомь) загачувати, га- 
чити; (заграбить) загарбу- 
ватч,-бати. 

Захворать--зихворіти, занеду |/ 
жати. 

Захирьзшій, болізненньй -- 
захирілий, хирний, хиряв 

Захирьть--зачавліти, зачеврії 
ти, захиріти, захляти, за 

неласти, змарнфти. ч 
Захитрить--захилрувати. 
Захихихать - захихикати. 
Захлебать--засьорбати. і 
Захлебьтваться, поперхнуться- 

лохлинітися. похлинутися. ' 

зализатися,литися, -лпляті, 

ся... ї 
Захлестать--забатожити, за 

малахати. з 

Захлествізать,снуть -- хвись 
кати, захвисьнути; (волной) 

- заливати.  лити;, (петлей) 
зашморгувати,гнути. , 

Захлопать -- (аплодировать) 
заляскати, заплескати 
(кральями)заляпати; (вь ла- |! 
доши) залопотіти; (дверью) 
заг; охати; (заморгать) за- 
лупати, закліпати. 

Захлопка-- (клапане) хлипав- 
ка, хлигок, клац, клацон; 
(затворка) засувка, защілка. |! 

Захлопотать--заклопотати. 
Захлопьвате,пнуть -- зачиня- ! 

ти, нити, (раптом) грюкати, 
нути. 

ГРахнькоть | -5апй 

Заходить, зайти ме заходити, 
зайти; (по дорог5) заверта- 
ти, завернутиь; (за что) за» 
ступати, гити, 

Захода--(закать) захід; (угкій 
прохоль) сутки; (отх, містс) 
відхідник. 

Захожденіе-захід. 
Захожій -- зайщлий, зайдо- 

ний,  завідній,  навітні 
приходЯящий, забйглий; че- 
ловБкь -зайда, приходько. 

Закозяйничать-- загосподарю - 
. вати. 
Сахолаживать,-лодить -- захо- 
Ю лоджувати, дити. 

захолодь (тЬнисг. міЬсто)--хо- 
лодок. - 

Захолустье--(глушь) закутень, 
глушина; (отдален. и мало- 
насел. місто) відсторонь; 
(закоулокь) закут; (чаща 

2овь льсу) густвина, гущина. 
захорохориться - розприндити- 

ся. 

Захотьлось - заманулося; (0- 
чень) забажалося; (вдругь, 
сильно) закортіло. ж 

Захогівть, пожелать -забагати, 
забажати, задагнути, забаг- 
ти, захтіти, схтіти. 

ЗакотЬться--забагатися, поба- 
жатися, забажатися, забаг- 
тися, схотітися, заманути- 
тися, похотітися; (вздумать- 
ся) забандюритися, заюх- 
торитися. 

Захохотать- зареготатися. 

Захрабриться-- захрабрупа 
Захрапьть - захропти. 
захребетникь--наймит, робіт- 

ник. З 
Захрипіть--захарчати. 
Захромать--зашкандибати, за- 

кульгати, зашкитильгати. 
Захрустьть--закрустіти; (напр. - 

о валежникь)--похробостіти. 
-Захрюкать -зарохкати. 
Захудальй--миршавий, зниді- 

лим. 

Захудать--схуднути, змарніти. 
Зацарапать--задряпати, заш- 

крябати 
Зацарствовать--зацарювати. 
Зацвіьтать. зацвість --закзі- 

тати, заквітнути, уцвітати, 
уцзісти, обцвітати, сти, за- 
цвітати, сти; (о хлЬбахь)за- 
красуватися, накрасувати 
ся. 



ацьловать - Зап'єршаьфть 

Заціловать-- зацілувати. 
заціпа--зачепг. 
ЗацЬплять, зацЬпать--зачіпа- 

ти, зачепити, учіпати, уче- 
пити, зачеркати,кнути, за- 
гачувати, тачити, зачіпич 

тиучепити. 
ЗацЬпиться--учепитися, заче 

питися; (задіть) зачеркну- !' 
тися; (найти зацілку, пред- 
логь) замутитися. 
чазкать--зачвакати, зажра- 

кати; (губами) заплямкати. 
зочарозьтвать,ровать- зачаро- 

вувати,-рувати; заворожу 
вати, жити. | 

ї 

астую--згвчасто, почасту. 

Зачатіе--законіння. 
3З.чатокь, начало -- початок, 

зав'язка. 
Зочахльй-ззаниділий, зосклі 

й, звачучверілнй,  зниді- 
ний. 

Зачахнуть--занидіти, зоскгі- 
ти, скапнути, зачучкеріти, 
звидіти; (недоразвиться-0 
-вернь) приглюскнути. 

Зачваниться -- завсличатися, 
заганчитися. , 

Зачеркивать, - кнуть--викрес- 
лювати,-лити; замазувати, 
згти. 

Зачернить--зачорнити. 
Зачерніть--зачорніти. 
Зачерпьвать, - пнуть -- зачер- 

пати, зачерпнути, зачерети, 
зачерЯпити;--очень много-- 

зачеберхнути. 
Фачерствібльй -- счерствілий, |; 

зашкарублий; -- закоренф-! 
льшм- запеклий. 

Зачерствьть -- зачерствіти, | 
счерствіти, почерствіти. 

Захерчитать, тить--з2рисову- 
вати, сувати. І 

Заческа--зачіска, зачісування. ! 
гачесьвать, сать -- зачісува- 

ти,-чессти., і 
зазесаться - (Мочессться)-зачу- 

хатися, зачухмаритися; (за- 
зудить) засвербіти. 

Зачесті , залічити. 
їм; семсст- 

Зачзеть--залік, залічення, за- ї 
рахувіпія, розргхунок; се- | 
местровин рспит. я і 

Зачинать, зачать -- зачинати, 
починати,-чати: (зарождаті), 
законати, йпти, Її 

Зачинивать,-нкть -- лагодити, 
полагодити. 

Зачинка -- лагодіння, гагод- 
ження. 

Зачинщикь--заводця, завосді- 
яка, причанець,-нниця, при- 
відник, ця, початун,-ха. 

Зачинь--почин, гочаток. 
Зачирикать -- -зацгірінькати, 

зацвіріньчати. 
Зачисленіе--залічузання; впис, 

вступ, 
Зачислять,-лить- -залічувати,- 

чити; вписувати,сати, за- 
пи сувати,-сати. 

Зачитііваться, - таться--зачи- 

туватися,-татися. 
Зачихать--зачхати. 
Зачмокать--зацмокати. 

Зачумьіть, заразить--зачумити. 
Зачумленньй--зачумлений. 
Зачуять--почути, зачути. 
Зачьмь, для чего набіщо, 

нащо; чого, чому чогї)- 10-- 
навіщось;-бь --наЩось. 

Зашавкать, зашамківть -- за- 
шавкати, зашавкртіти. 

Зашагать--постебнувати. 
Зашалить--залустувіти, 

рити, зажируватид 
Зашарить- занишпорити. 
Зашаркать (ногами)--сачокга- 

ти, засовгати. 

Зашатат ь, закачать--захитати. 

Защататься  (заколебазься)- 
-  вахитатися; (заходить) -за- 

швендяти. я 
Зашвьривать, рнуть--шгурля: 

ти,рнути, зашпурнути, за- 
кидати, кинути. 

Зашевелить-- заборушити. 

Зашевелиться -- (засуетиться) 
зашамотатися; (сакишьть) 
закомешитися. 

Зешеекь-карк. 
Зашеина--потилишник, 

тилишник. 
Зашелестіьть -- 

зашелестіти, лети, 

шелехнути, шсгеснути, шер- 
хнути, шсберунути, шебер- 
нути, зашарудіти, зашамо- 

тіти, за еруотати, зашес- 
лестіти. 7 

Зашелець-зийда, приходько, 
заволока. 

Зашептать -- 
шепотіти, 

Зашершавььіз 
закуцгадіти, 

заю- 

запо- 

ши 
за! 

рхнути, 

епотати, 



Зашибеть--Зпонокь. 

Зашибать,-бить--забивати,-би- | 
ти; заробляти,-битн; піячи- | 
ти, запіячити. 

Зашивать, зашить--зашивати, 
зашити; (негладко, нехоро- 
шо) закопирсати. 

Зашипіть--зашипіти, зашипо- 
тіти; (о змББ) засичати: (на 
огнь) зашкваркотіти, заш- 
кварчати. 

Зашлепать, замочить (грязью) 
--задріпати, забе кати, за- 

бовтати. 
Сашлепаться. забрьггаться 

(грязью) -заталапатися, за- 
бейкатися, задрі атися. 

Зашиькгать--засновигати, за- 
шмигляти. 

Зашнуровьвать,-ровать-- пово- 
лочити, заповолочити, 
ушнуровувати, - увати, мо- 
тузити, замотузити. 

Зашпиливать,- лить--пришпли- 
лювати,-лити. 

Заштопать--зацюрувати. 
Заштукатурить - завалькува- 

ти, 

ЗашуміЬть--зашумі"и: (засту- 
чать) зашубортати; (о вьт- 
рь) забурчати; (обь огнь) 
загоготіти; (вь голові) за- 
шумотіти; (сильно) вагур- 
чати. 

Зашуршать, зашелестЬть--за- 
щамотіти, зашарудіти. 

Зашушукать--затишкувати. 
Защебенивать,- нить -- загру- 

жати,-зити. 
Защебетать--защебетати. 
Защеголять -- захвгрцювати, 
захвинтикувати. 

Защекотать--залоскотати, 
марудити. 

Защелка--клЯямка. 
Защелкать, 

томь) заляскати, захвоста- 
ти: защипнути; (о соловьф) 
затьохкати. 

Защемить -( ущемить) заще 
кнути; (згболіть) залопта- 
ти, защеміти. 

Защечньи--позащічний. 
Защита,  прикрьтіє - затуль, 

заслона, заборона, заступа; 
покровительстео -- захист, 

хист. 

Защитительньй--оборонний. 
Защитникь, ца -згхистник,-ця, 

оборонець,-ниця. 
Защищать, тить - обороняти 

за- 

захлопать (кну-| 

нити, захищати, -хиститу, 
щитити, хистити. 

Защищаться, - щититься--обо 
ронятися,-нитися, захища- 
тися, хиститися, щититися, 
хиститися, ухиститися. 

Защищенньшй--(оть ьітра) за- 
хистний. 

Забдать,-Бсть--заїдати,-істи. 
Заїбдьм--заіди. 
Заїздь -заїізд. 
Завзжать,-Ьхать -- заїздити, 

заїхати, | навертатися,-рну 
тися; (вь сторону--о са- 
няхь, повозкь) замелювати. 

Завзжій--(прівзжій) заїжджий, 
навітний, завідній; (постоя 
Льій) заїБздний. 

Завхать--(ударить)--загилити; 
зацідити, защавити; (заб- 
раться) завітритися. 

Заюлить--завертітися,  заме- 
тушитися.: 

Заюродствовать -- заблазню- 
вати. 

Заявитель, "ница -- заявних,- 
ниця. 

Заявленіе--заява. 
Заявлять, -вить, обьявить - 

заявляти, заявити, опові 
щатися, оповіститися, за- 
відом-яти, мити. 

Заявляться. -явиться --спові- 
тдатися,-віститися. 

Заяць--заяць, заєць. 
Заячина--зайчатина. 
Заячья калуста, раст. 5едипп 
іеїебБПпійпі -- масляне зілля; 
5. видь асге--очиток. 

Заячій--заячий, зайчачий, зай- 
ців. 

Званіе--стан, фах. 
Званьй--проханий, кликаний. 
Звательньйи(падежт)- кличний 

(одмінок). 
Звать, назьвать- звати; кли- 

кати, покликати; гукати- 
Зваться, назьваться--зватися. 
Звено-- ланка. 
Звенчатьй--ланкуватий. 
СЗвеніть --чеберчати, телень- 

кати, дзвеніти, дзенькати, 
звенькотіти, черчати, дзе- 
леньчати, дзеленькотіти. 

Звонить- дзвонити; бить вь 
колокола -калататьи. 

Звонкій--дзвінкий,  тремкий, 
голосний, гучний,(о монс 
ті) брязкучий. 

Зконокь--дзгоник, 
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Звонь-- дзвін. 1 
Звукорой -- згуковий, голосо- ! 

вий. 
Ззукь--згук, гук. 
Звучать--згучати, гучати, роз- 

лягатися, лунати. 
Звучность -- згучність, 

ність. 
Звучньй -- згучний, 

зичний. 
Зевбвзда--зоря, зіра, зірка; зір- 

нинця, зорина, зориця, зоре- 
ниця, зоряниця, (падающа а) 
трут. 

Звіздистьй--зірчастий, зірку- 
ватий. 

Звіздньй --зв'здовий, звіздя- 
ний, зіркий, зоряний, з079 

туч- 

гучний, 

вий, зірочний, зорешлі ий 
зоряжний. і 

Звьздообразньй -- звіздатний, ! 
зорястий. 

ЗвіЬздоцвфть, раст. Азіег--кри 
жи. 

Звіьздочеть- планєтник, згіз- 
дяр. 

Звіздочка--зірка; раст. Саї!ї!- 
гіспо--водозвідка. 

Звврина, звірин. 
рина, 

Звіринець --звірівник, 
нець, звірник. 

Звіриньй--звірячий. 
Звьристьй--звірний. 
Звівробой, раст.  Нурегісит 

регіогаїшт -іванок, стокрів- 
ця; Н. диадгапдиїот--про- 
зірник; Н. топіапит, гор 
ньй--трійця божа. 

Зврокь--звіря, звіреня. 
ЗвЕроловньй-- ловецький. 
Зньроловство--ловецтво. 
Зввроловь--ловець. 
Звврообразньй -- зеБропочоб- 

ньй--звіркуватий. | 
Звірски--як звір, люто. 
Звірскій, звбриньй--звірячий, | 

закатний. | 

І 

мясо- зві: 

звіри 

Звірство --звірячість, закат 
ність, лютість. 

Звірствовать--звірувати, лю- 
тувати. 

Звьрь--звір; собир.--звірина; ! 
крупньй -- нехар, нехава:! 
плотоядньй - мясожерний. 

Звьрке, звБри--ззірина, зві» || 
рота, звірня, звірря. 

Звяканіе--горкі», брязкіт. 
Звякать норкотіги, церкати 

брязкати, дзелечькати, 

Звонь--Земельнь й. У 

Зданіе--будівля, будова, буди- 
нок, хорома, хоромина. 

Злорованіє, привітствіе- здо- 
ровкання. 

Здороваться -- здорогкатися, 
витатися. 

Здорово--здорого. 
Здорово--здоров був. 
Здоровость -  здоровість; 

житочність. 
Здоровьшй--здоровий; 

ньй) пожиточни 
сильньй) дужий, 
кремезний. 

Здоровье--здрров'я, здоровля 
Здоровіть--зцоровшати. 
Злоровякь--здоровань, 

ве.ь, здоровило. 
Здраво -розумно, розсудливо, 

статечно. 
Здравомьсліе -- яснодумність, 

тямота. 
Згрзвомьісляшій -яснодумни й, 

тямотний. 
Здравствовать - добге ся мати! 
Здравьй--здоровий; -- смьість 

--дОобрий розум. 
Здьсь--тут, тута, тутки, туте- 

чка,- чки, тутоньча, -ньки; 
воть-здьсь--ось-тут. 

Здвшн й --тутешній, тутесь- 
кий, тутей пний, тутейший. 

Зебра, зоол.- смугнач. 
Зеленика, раст. Їусородїит їс- 
тадо - нитота; Ї., сісуаїит 
дереза; 1, сотріаїшт--зеле- 
нець. 

Зеленить--зеленити. 
Зеленичка, пт. Моїіас'їїа Пауа-- 

жовта плигска. 
Зеленньй--городинний. 
Зеленоватьй--прозеленуватий, 

призелений, призеленкува- 
тий, зеленастий, зеленавий, 
позелений; (недозрільшй) 
свидуватий, свидовитий, зе- 
ленкуватий, недостиглий. 

Зеленость- зеленість. 
Зеленушка, пт. ЕгіпдіПа сбіогіз 

--дзвенкач, зеленяк. 
Зеленщик», -ца --зеленяр,-ка, 

городинник,-ця. 
-елечьй--зелений; недостиг- 

лий. свишуватий, свидови- 
тий. 

Зелевь--зсго; горолина. 
Зеленіть--зепенітися 
Зелье--зілля; волшебное 

дання, трійло. 
Земельньй--земельний, 

по- 

(полез- 
кріпкії, 
міцниї:, 

здоро- 

чаги 



Землазла- У 

Землевлаліі.опь, лица--зом 
власник, ця. 

Земледвлець -рільник, 
роб,-ник. 

Земледьліе--рільництво, хлі- 
боробство. 

Земледіьльньй -- хліборобний, 
рільничий, / 

Земледьльствовать -- хліборо- 
бити. 

Земледільческій -- хпібороб- 
ський, рільничий 

Згмлеий мереніе--помір. 
Згмлекопньшй--грабар.ький. 
Земпекопь--грабарь, копач. 
Землемфріе -- поміо, міримц- 

тво. 
ЗемлемЬрньй--помірний, мір- 

ничий. 

ле- 

хлібо 

Землоемірсь -помірчий, помір- | 
ник, мірник, мірчий. 

Земпепашець--плугатарь, плу-. 
гатирь, плугач, осач.: 

Землеройка, зоол. .огех--рд- 
жок, ціпкор, ціпкур,  жд- 
жок, скотка, чунок, ирджок. 

Землесось, тах. -- землесмок, 
трунтосмок. 

Землетрясеніе- -землеструс. 
Землеудобреніе--угндіння. 
Землеудобрительньй -- угной- 

ливий. 
Землечерпалка -- землечопни- 

ця; - рьчная -- днопроглиб- 
них,-ця, землечерпальниця. 

Землечерпанівс--землекопання; 
(рьчн.)  лнопроглиб, дно- 
проглибня. 

Землечергательньй -- земле- 
колний, землечерпний, 
трунточергний. 

Землистьй--земпистий. 
Землица--земелька; грунтик. 
Земля--земля, персть, (суша) 

суходіл; (страна) край, кра- 
іна; (земь, поль) діл, по- 
міст, земля; (церковная) 
руга: (дібвственная)цілина; 
(вспаханнає) рілля; (стоп- 
танная) збій. 

Земляки--земляцтво. 
Землякь--земляк 
Земляниха--суп - гсленая, 

Ргадлмііа  соїйіпа-трускавка. 
Земляничньй--суничний. 
Семлянка--погребиця. 
Земляной-- земляний. 
Землянне орбхи, раст. Паїб,- 

гиз5 киБегозі--чина розона. 
Земно--аж до землі. 

чий, земляний. 
--народній. 

тоо--селянство; нароліс 
самоврядування. З 

Зеркало -- верцадло; (трюмо) 
свічадо. 

Зеркальньй--верцадловий. 
Зеркальце--верцаллечко. 
Зернистьй -зернатий, зерна- 

їстий 

Зернить--зернити. ! - 
Зерно -- зерно, зернина; (ма- 

леньхог) зерня; (отборное) 
чоло; (пустов) пужина; (осьі- 
саашесеся) падалиця: (гь 
Косточкь плода) рядл 
(ржаное) житинча; (прося- 
ное) просича; (маковов) ма- 
чита:  (герца)  перчина; 
(пшелав пшонина: (фасог') 
хвасогина; (жемчужн е) 
герлина. 

" Зерновая головня, гаст. ЦгсЧа 
зедекит--засніт, зана. 

Зерновикь-(сьмонникь вь ра- 
стечіяхь) насічиик. 

Зерновой -- зерповий;--хліьбь 
збіжжя. 

Зерноядниїй--зерноїд 
Зерн- шко -- зернят 

(тьквьі) пачка. 
Зефирь--легіт. 
Зигзаги--крипульки. | 
Зиждитель-- творець, утвор- 

ник, фундагор, засновник. 
Зима -- зчма; (сньжная) на- 

вальна, заладна зима. (па- 
чало зимь)--первозімки. 

Зимній -- зимовий, зимушній 
Зимовагь--зимувати. 
Зимовка--зимівля. 
Зимовье--зимовище. 
Зимой--узимі, узимку, зимо- 

-вої доби. 

о, Зірко; 

Зимородої'ь, пт,--синегпогт, во- 
домороз. 

Зинанзей, раст. Лтава обсі- 
паїі5--калачики, проскурки. 

Зинзубель, столяр.--жологем- 
бель. 

Зипунь--сукмана, с'ряк. 
Зіяніе -зіхання. 
Зія:ь-зіхати, зяяти. 
Злакь--зйлля; злаки--тра 

сті рослини. 
Злато--злото. 
Златоглавьй -- голотоверхи!/: 
Златозарний злотогбриї., 

злотосяйний. 

вни 



Златоруї: 

Зпаторунньй--злотововний. 
Златоселезенникь, раст. СПгу- 

зоб5рієепіцт аєіегпійойит -- 
жовтяниця. - 

Златстканньій - злототканий: 
Блатоустьй -- красномовні й. 
Зиатоцвітньой -- злотобарвий. 
Златоцвьть, р ст. СЮ узап- 

їбетит  Іецсапінетит 
крілька; С. зедешшт--чим: 
брас; С. іподогот-- роман, 
ромен, ромен зілля. 

Злачньй -- травнистий; хліб- 
ним. - 

Слить -- гнівити, 
ся-гніватися, 

злостити;- 
злоститися, 

злувати, гпіот дти, злосту:- 
вати. 

Зло, сущ.- лихо, кривда, оло, 

шкода. 
Зло, нар.- люто; зо зла. 

. Злоба -- злосливість, завзя- 
тість, храп. 

Злобиться -- злувати, злостц- 
тися. 

Злобность -- злосливість. лю- 
тість, фацарність, фігля- 
вість, злобливість, завзя- 
ток. 

лобньй -- злісливий, злосли- ї 
вий, злобливий, фацарниї:, 
фіглявий, завзятий. 

Злобствовать--лютувати, зло- 
стутися, злостуьєти, зло 

буватя. 
Злсвоніе--сопух, сморід. 
Злововньй -- смердючий, со- 

шкідливий, шкі- 

о - лихогісний,-о 
Злодій, ка - лиходій, ка, ли- 

" холільник, ця, злочинсц»е, 
нниця,. 
зн -яихоційний, зло- 

чинний, гихоробський. 
Злодьйство--лиходії. ство, зло- 

чинство, злочин, лихороб- 
стро. 

Злодійствовать-- лиховодити, 
лиходіяти, лихувати. 

Злодіянів -- злочинство, зло 
чин. 

Зложеланіе-- слозіічність. 
Зпожелательний -- злозичнкй, 

ненасливий. 
"Зложелательство - злозич- « 

ність. 
Зложелательствссіть -- зле 

зичити. 

Зміферикь. 

Злой--лихий, злий, фіглявий, 
згідливий, опришкуветий, 
собєкунатий, нелюдяний. 

Злокачественньй-- - шкідливий; 
небезпечний 

Злокли ченіє--пригода, халепа, 
нещастя, лихо, лиховина. 

Злокозненньй--канерзний. 
ЗловамЕренность -- злонамір- 

шість. 
Злонаміренньій--злонахірипй. 
Злонравіе--лихота. 
Злонравньй--лихотний 
Злопамятность -- злогомність, 
Злопамягтньй --злопомний, ли- 

хопомний. 
Злополучіє--недоля, пригода, 

халепа, нещастя, лиховина. 
Злополучньй  -- бідояашний 

горогашний, лиховинний 
Злорадньій - зловт 
Злорадство--ало- т 
Злоргяствоврвть-- зловтішати- 

ся, злорадіти. 
Злорьчнивос 

хсмовність. 
Злорьчквьй --лихослівний, ли- 

хомовний. 
Злословить, клезостать--обио- 

сити, обне-ти, чернити, га- 
вити, злерічити. 

Засслсбіеє, ноговорь-- обмова. 
Злословний--обмовн обнос- 

ний. 
Злословящій--злоріка. 
Злостньй -- злосливий, під- 

ступний, 
Злость--злість; лютомі, гю- 

тість. 
Злосчастіс- недоля, пригода. 
злссчастивій--горопашний, бі- 

лелашний. 
Злоумьшленникь,-ница - зло- 

мисник, я. 
Слоумьшилєкні й -- зломисний. 
Злоумьішлять,--лить - зломас- 

лити, зловмислити. 
Злоупотребленіе -- надужиток, 

надуїкивання, | 3л0кжиток, 
зловживання. 

Злоупотреблять, бить -- наду- 
живати, надужити, зловжи- 

- вати, вжити. 
Злоухишреніе -- гідкодці, 

ступ. хитрощі. 
Зпющій--злосливий. 
Змбфевидньй  зміястий, 
Зміьєвикь, раст. Агізіоїссііа 

«Іетакйє- хвилівник, хви- 
лільник, хвойличник, хві- 

під- 



Зміегикь--Знойньй, 

лицник, филонник: раст. 
Китех адиаїїсця - кінський 
щавель: манер. серпентьн. 

раст. Роіудопига Бізіогіа- 
криве зілля. 

Зміеньшь--гадюча, гацюченя. 
Змфиная трава, раст. Бі.за 

тедіа--трясучка. 
Зміиньй -- гадючий, гадіоць- 

кий. 
Зміистьй--гадючний. 
Змійка, раст., Вгіза тедіз 

трясучка, Ядрижник. 
Змійки, раст. Уегопіса Іопді!о- 

Па--язички. 
Змія--гадюка, казюка, соро- 

куля; -- гремучая  Сгоіаїц5 
Боггіди5 тарахкавка; -- оч- 
ковая. СоїцБег паїа -- оку- 
лярник; -- мідянка, Мірега 
спег5еа -- спижарка; -- ко- 
зулька, Мірега Беги5--гадю- 
ка;-Реїіа5 спег5еа-- софія, 
поганка; - удавь, Егух шисі- | 
си5 -- полоз, полозюк; - 
удавь, Воа соп5зігісіог-же- 
ретія; -- змБя - мідяница, 
Апдиіз Єгадіїіз -- веретіль- 
ник,-ниця, падалюк, пада- 
леци, падальник, падалиця; 
Реїіаз Бегиз--фужела, гарч, 
фискавка. 

Знакомець,-мка -- знайомець, 
мниця, знакімець, мниця. 

Знакомить, познакомить--зна- 
йомити, зазнайомлювагти, 
зазнайомити, обізвавати,- 
зн ти, спізнавати, -знати. 

Знакомит ься, познакомиться--/ 

зазнайомлюватися,- бомити- 
ся, зазнаватися, - знатися, 

знайомитися, познагомити 
ся, спізнаватися, -знатися; 
-(ознакомливаться) роспіз 
наватися, знатися. 

Знакомство--знайомство, зна 
кімля, знакім'я, знакоміст», 
знайомість, зазнавання. 

Знакомьій--знаг омий, знаний, " 
запізнаний; по знаку. 

Знакь 
ознака; (псмітка)зазначкг; 
ознакг, знамено, свідоц- 
тво; прикмета: гасло; 

тавро; -- препинанія - зу- 
пинка: - мягкій -- тр, меже 

вой--Кляк. 
Знаменатель--знаменник 

Знаменательньш-- знаменний. 
Сгаменуитость -- знакомитість 

(признакь) -признака, ! 

Знаменитьй -- знакомитий, 
славетний, уславлений, го- 
лосний. 

Зкаменів--ознака, 
гасло; знамено. 

Знаменовать-(мітить, помьЬ- 
чать) значити; (изображать, 
представлять) означати; 
(предввщать) вістувати. 

Знаменосець--хорунжий, кору- 
жин. 

Знамо--відомо, сказано, знати. 
зчамя--хоругва, корогва, пра- 

пір, прапор. 
Знаніе--знаття, знання, знайо- 

мість, відомість. 
Знатно--добре, добряче, ана 

менито; нати, видно. 
Знатность -- вельможність, 

значність. 
Знатньй--вельможний, 

ним. 

Знатокь -- знавець, 
знагйко. 

Знать-- знати, відати; тямити, 
вміти (чого); знатися (на 
чому) відома мати. 

Знать, нар--знати, мабуть. 
Знать, сущ.-- значні пани, 

вельможне панство 2; 
Знахарка шелтуха, шептуния. 

баба, ворожка, примівон- 
ця, знатниця. 

Знахарь- шептун, шептій, хи- 

прикмета, 

знач 

знаюока, 

мородник, чудан, чаклун, 
ворож, ворожбит, гримів 
ник, зидтник. 

Значекь -- прапірок, / прапо- 
рець; одзнака. 

Значеніе--значіння; вага, сила; 
т 9вега. 

Значительность--значність. 
Значительньй -- значний, по- 

важний, важний; виразний; 
чільний. 

Значить -- значити, означати, 
визначати; важити; ся--(у- 
ти вгисаним. занотованнм, 
зареєстрованим. 

Знающій-знаючий. 
Знобить студити, 

холодити, 
Знобкіи--мерзлякуватий. 

морозити, 

" Знебкость--мерзлякуватість. 
Знобь--пригота. 
-ной--шквара, спека, спекота, 

вар, жарота, сквар. 
Знойньй--шкварний, спекот 

ливий, жаротний, пекучий, 
гсрячий. 



Зобасть й - -Зудбмів. 

Зобастьй--воластий. 4 
Зобать--умережувати, умина- " 

ти; дзюбати. І 
Зобньй корень, раст. 5сгорби і 

їагіа адиаїйіса--ранник. ! 
Зобь--воло. і 
Зовь- поклик, клик, ктикання. 
Золіакь--звірокруг. 
Зодческій--будівницький. 
Зодчество - будівницт | 
Зодачій--будівник, будівничий. (і 
Зола--попіл, луг, спулза, зола: | 

горячая сь'огнемь -- при- 
сок, жар. 

Зоповка--3овиця, зовухил. 
Зопотарникь обьтеногбонньй, 

раст. 5оіїфадо міпдайгеа-- 
золотуха. 

Зззлотильщиквь--золотник. 

Золотистая бронзовка (жукт) 
--оленка. 

Золотистьй--8олотавий, золо 
тастий. 

Золотить-золотити, позолочу- ! 
гати, злотити. 

Золото--зогото; (сусальног)-- 
позолотка, пралітка, сухо 
злітка, шумиха. 

Золотникь - золотник; (механ.) 
одсічник. 

Золотоискатель - - зпотошукач. 
Золотой, сущ.- дукат. 
Золотой--золотий, злотистий. 
Золотой  подорожникь. пт. 

Еткегіга сіїгіпейа -- жовто- 
брюх, жовтогрудка. 

Золотоносньй -- золотнистий. 
Фолотообріьзньй -- золотобе- 

режний. | 
Золстопромьішгенрикь--золо- 

тирь, злотопромисловець. 
Золоторотець--раю:о. 
Золототьсячникь, раст. Егу 

«Бгаед сепіайгішт -- центу- 
р'я, ценцерія, центаврія, 
сердушник. | 

Золотошвейка -- гаптарка. 
Золотошвейньй--гаптарський. 
Золотошвейство -- гаптарство. 
Золотуха, мед. -скгофуля. 
Золотушникь, раст. Вп'ета-: 

тіа Ффоїса--имин розовий. 

Золотушньмй -- скро ульовиі:. ; 
Золоченіе--позолочування. 
Золоченьй--позлотистий. 
Зольникь--пспельнек. 
Зондь- мацовилка, гроти"ка. 

свіпер, птирь 
Зонтикь -- шатрик, пграсолеь 

Зонть- піддашшя; надь воро- 
тами--острілок, 

Зоркій,-о -- зіркий, бачучий, 
гострозорий, бистробкий. 
пильньй, зирний,-о. 

Зоркость--зіркість, гострозо- 
- рість, бистроокість, пиль- 
ність. 

Зоря, раст. Ієуї5ісит оНісі- 
поїс -- любисток. 

Зрачекь -- попка, злдрянка. зі- 
ниця, алрінка, зрінка, зрін- 
ко, зрілко, чолозічок. 

Зритель,-ница--глягич.-ка. 
Зрительньй--зсровий (нерв'ь); 

тлядний (заль). 
Зрьлище -- видовище, видо 

висько. 
Зрілость -- стиглість, достиі- 

лість, достиглість, дійш- 
лість. 

Зрьлий -- стиглий, доспілий, 
достиглий, дійшлий, 

Зрініе--достигання, доспіван- 
ня; зір, зрок. 

Зріть -- уємагати, стигнути, 
достигати, доспівати: (0 лю- 
дяхь) доходити до зросту, 
до розуму; соглядати. 

Зря -- з опалу, навманя, на 
осліп, згаку. 

Зрячій--бачучий, видючий. 
Зубастьй--зубатий; сущ.-зу- 

бань. 
Зубейь (вь зубчатомь колесб) 

- палець; вообще-- зубець; 
вьступающій -- визубень; 
входящій -- зазубен-. 

Зубило--шрубель. 
Зубной--лубний; зубовий. 
Зубокь- зубок. 
Зубоскалить-- смішкувати. 
Зубоскаль--смішко 
Зубоскальство -- смішкування. 
Зубочистка -- корпозубка. 
Зубрина--щерба, щербина 
зубрить -- зубити, щербити, 

зубкувати, вище бляти. 
Зубровка, раст. НіегесНіса. 

Богсаїіз -- чиполоть, чаго- 
лоч, гірчак. 

Зубоь, зосл.-тур. 
Зубчатьй -- зубчастий; о ко- 

лесь--палечний. 
Зубчикь--зубок. 
Зубь- зуб. 
Зуль--сверб, сверблячка, свер- 

бота, сверб'ячка, чсє, ші- 
павка, свербіж. 

Зудініє- свербін є ,Єхомлання, 



Зуліть-Йг, кстьй. 

Зудьть -- свербіти, скомтати; 
(о ранф) ятритися. 

Зуекь, пт. Спагадгіцз-цівкун, 
чиркун. 

Зьбка--колиска. 
Зьбкій -- хисткий, хитли- 

вий, хибкий; трясовикний, 
грузький 

Зьбкость -- хисткість, хитли- 
вість, хибкість; трясовін- 
ність, грузькість 

Зьбньй--брижуватий, жмуру- 
ватий. 

Зьбучій--грузький, сипкий. 
Зьбь--брижа, жмури. 
Зькь-зіп, гарабак. 
Зьчать--зілати, гарабакати. 
Зьічность--гучність, гарабач- 

ність. 

Звічньшй--гучний. 
Зіьвака -- розвара, 

тана. 
Зіванів - позіхання. 
Зіьеать,-внуть -- зіхати, зіхку- 

"ти, позіхати, - хнути; гаги 
ловити. 

Зьвокь--позіх. 
Зіьвота- позіхи. 
Зввунь -- позіхайло, зівайлс, 
Зьвь--(Кайх) Зіво; паща, хай 

ло; отвір. 
Звло-занадто. 
Зьница -- попка, здрянка, зі- 

роззява, 

ниця, здрінка, зрінка, зрін- 
ко, зрілко. 

Зюзя -- хлюща; рюмса, рева,, 
тонкосліз; ціяк, піяка; роз- 
зява, уава, розвора. 

Зябкій--мерзлякувзатий, мерз- 
лий, мерзкий, змерзлюк, 
змерзлюка. 

Зябкость -- мерзлякугатість, 
мерзлість, мерзкість. 

ЗяСликь, пт. Егіпдійа соеїебз - 
букивчак, букодірка. 

Зебльй-- мерзкий. 
Зябнуть, озябнуть -- пример- 

зати, примерзти, мерзти, 
змерзти. | 

Зятевь--зятній. 
Зять (мужкь дочери) -- зяті: 

(мужь  сестрь) -- шзагог, 
шватер. 

и, 
И -та, і, а. 
Йбо--бо, позаяк, через те щи, 

там'що. 

) 

і 

й полуцвіт, пслуцвіток, 

І 

| Йва серебристая, 5аїїх аїба-- 
лоза. шелюг: 5.гереп5-ни- 
целоз; 5. мітіпаїіз - тала- 
жчаник. 

Ивановь  червячекь, насібк. 
Гаппругіз  позбіїюса - світун. 

Ивань да Марья, раст. Меїат- 
ругиті пепогозит --сестри- 

і ки, братки; Уїіоіа ігісоїог-- 
удо- 

вів чобіт, зозульки. 
Ивань чай, раст. Еріїобішп 

ап дизійоїїит -- знітийник 
хлопський; -видь  раїц5!- 
ге--звіт дівочий. 

Иверень-- уламок. 
Ивнякь--нерболіз; лальмовиьй, 

раст. Заїіїх саргеа -смолоза. 
Ивовьй -- вербовий, лозовий. 

| Иволга, пт.-- вивільга, Єва, 
вільга, фюкадло, йговна, іго- 
ла,іголий, іголій,-ка,олійник. 

Игла--голка; (парусная, рогож- 
ная) циганська голка; (вя- 
зальная) дріт: (деревян.) 
глиця; (горн. механ.) жига- 
ло; (хвойн.) голка, колідч- 

І ка, шпичка; (у льна, коногі- 
ли) костриця; (Сезь ушка) 
протір. 

Иглиньй--голковий. 
| Иглистьй--шпичакуватий. 
Игловатьй--колючий. 
Иглообразньй--гольчатий. 
Игнорировать--нехтувати, 

норувати. 
Иго--кормига, ярмо: мневоля. 
Иголочньй--голешний. 
Иголенике - голешник, 

ник. 
Игольньй--голковий. 
Игольщикь,-ца-голькарь,-рка. 
Игорньйй--гральним. 
Игра--гра; грання; 

забавка, ігранка. 
Играпище--играшка. 
Игральньй--гральний. 

| Играніев -грання. 
Играньй- граний. 

ір- 

ігов- 

гугянка, 

"! Мграть -- грати, вигравати; 
гуляти, бавитися, жарту- 

' гати; угавати; грати, шу- 
мувати; (вь четь и нечєті) 

.., цятатися. 
Нгривость -- жартовлизість, 

жвавість, веселість. 
Игривьй-жартовіизий, жка- 

і вий, веселий. 
; Игристьй -шумний, 
| вий, 

шукли. 



гуменствовать--Йзви" истьй. 

Игуменствовать--игуменувати. | 
Игументж,-нья - нгумен,-ня. І 
Идезль - ідеал. й 
Иреальньй- ідеальний. 
Идістизмь- йолоп'ястго. І 
Идість- йолоп, йолуп. 
Идолопсклонникь, ца -- пога , 

недь-нка, боввохвалець, 
льРиця. 

Идолотоклонническій-- погаї- 
ський. бовзохваліний. 

Идолопоклонство-- поганстло. 
боввохвальство. 

Идоль- бо"ван. 
Идольскій борвансікий. 
Идти--см. Итти. 
Иждиветіз -держиво; 

кошт. 
Изба--хата, хатина, хижа. 
Игрище- грище. 
Игрокь - гргль, грач. 

нагла: 

Игрунв, нья- жирун, -ха, пу 
стуну ха. 

Игрушечньй--цяцьковий, з2 
бавковий. 

Игрушка--цяцьча, цяцянка, ви - 
грашка, забавка. 

Избавитель, ница--рятовіїгк, 
ця, визвольник, ця. 

Избавгеніе--визвіл, рятунок. 
визвслення. | 

Избавлять,-вить -- зибавляти, 
вибав, ти, визволяти, лити 

Избавляться,-виться -- вибав: 
лятися, вибавитися, визво- || 
лятися, литися, збуватися, 
збутися, гозбутися;- оть- 
здихатися кого. го 

Избаговать--спотворити, роз- 
пестити, зледашити; ся - 
розпеститися, 
розволочитися. 

Избенка--катчина, халуга, ха- 
лупича, халупчина. 

Избивать,-бить--вибивати, ви- 
бити, 
вати. 

Избираніе--вибірання, обіран 
ня. 

Избиратель, -ница - зиборець. 
ниця. 

Избирательньй"- виборчий. 
Избирать,-бгать--вибірати, вт 

брати, обірати, обрати. 
Избієніе--геребій, скаціруно: 
Изболать--сколоти (рогами). 
Изболіться- переболіти. 
Избороздить--пок" рбувати, гг 

. дряпати. 
Избоченить ся - вьбсчитися. 

зпедащіти, 

кацірувати, скаціру- 

Избраніе--обрання, вибрання, 
вибір. 

Избрачкникь, -ца -- обранець, 
нка, вибранець,-нка. 

Избранньй --обраний, вибра- 
ний; виборний, добірний. 

Избгодить--виходити, обходи- 
ти, сбшвендяти. 

Избушка--см. Избенка. 
Избьзать, избьть --збуватися, 

збутися, позбутися, зди а- 
тися, спекатися чого. 

Избьтокь--переповня, зайви- 
на, достаток. 

Избьточествовать -- достатку- 
вати, зайвувати. 

Избьточньй -- достаточний, 
зайвий. 

Избігать, -гнуть -- уникати,- 
кнути, ухилятися ухнлити- 
ся, о сахатися, цуратися; 
(встрвчи) украдатися, укра- 
стися. 2. 

Избьгать--вибігати. 5 
Изваяніе- різблення; статуя. 
Извергательньй -- викидаль- 

кий; усувальний. - 
Извергать, -гнуть--викидати, - 

кинути; вилучати, чити, ус)- 
вати, усунути, відстановлл- 
ти, вити. 

Изверть--кат, звіо. 
Изверхженіе- (о вулкані) вибух; 

(нзв. прелметь) виміт, ви- 
кид. 

Извертьваться,-рнуться--вик- 
ручуватися, викрутитися. 

Известеобжигательньй --в21- 
нярний, вапнопальний;-нал 
печь-вапнярка, вагельня. 

Известковьй--вапнистий, вап- 
няний, вапенний, вапнястий. 

Известникь--вапняр, загель 
ник, вагеннкк. 

Известняковьй -- вапн"ковиї. 
Известнякь, минер.--вапняк. 
Известь- вапна, вагно; (гай с- 

ная)-- ПСспільнуха. 
Изветшалость - зістгрігість. 
Изкетшатлиеій - Зістарілий. 
Изветшать- зістарітися. 

Извиваться -- псвиватися,ви- 

тися: крутитися; (о змБя»ь) 
клюбазиткися. 

Извивина -- кривина; 
коліно. 

Извивистьй--згертистий, кри- 
вий, колінкуватий, кру" є 
ни». 

сЕО) 



Извипина-Йвглаживаться, 

Извилина--закрючка, звертка, 
закрут. 

Извилистьй--звертистий, ко- 
лінкувціий, колінуватий. 

Извиненіе --вибачення,  пере- 
просини, пробачення, пе- 
репрос, скуза. 

Извините--вибачайте, бульте 
вибачні, даруйте мені. 

Извинительность--вибачність 
пробачність 

Извинительньй, о--вибачний, 
пробачний, о. 

Извинять, нить--вибачати, ви 
бачити, пробачати, бачити, 
дарувати, подарувати, зба 
чати. збачити. 

Извиняться. -ниться--скузува- 
тися, перепрошувати, пере- 
просити;  (взаймно)--пере- 
прошуватися. 

Извиняющій--вибачний. 
Извлекать, влечь-- витягати, 

витягти виймати, вийня- 
тиїпользу -- спожиткувати, 
зужиткувати, скористати. 

Извлечепіе - витягання. | вий- 
мання; витяг. 

Пзвнутри--3 середини. 
Извні--з-окола, знадвору. 
Изводить, извести--переводи 

ти, перевести; страчувати, 
стратити, збавляти, збави 
ти; (о вещахь) махлярити, 
перемахлярити. І 

Изводиться, известись--пере- | 
водитися, | зводитися, ве 
стися; зжуратися, гинути, 
забанутися,нищитися; змар ЇЇ 
ніти. | 

Изводь--трата, згуба. Ї 
Извозничать-хурувати, хуре 

манувати; -волами--чумаку 
вати. 

Извозньй--хурманський, фір 
манський. 

Извозчикь - збіржаник,візник. 
Извозь--хурманка, фірманка 
Изволеніе-- призволення. 
Изволить--призволити,  зазо ! 

лятися, зволитися. і 

"Изворачивать, ротить--вивер 
тати, перевертати, обер'а- 

ти, роті -ся -- викручува 
тися, обертатися, -нутися. 

і Извореваться -- роззлодіячи 
тися. 

ї 

И-ворозливость -- в'юнкість, | 
викрутність. Ї 

У 
, 

Изворотливьшй--в'юнкий, вп- 
крутний. 

Извореть-викрутня, викорут, 
викрутка. Х 

Изворочать--поперевертати. 
Извращать,-тить-- переиначу- 

вати,-чити, поперенначува- 
ти, перекручувати, паге- 
крутити, поперекручувати, 

Изврещеніе - переиначування, 
перекручування; -фактовь-- 
перебрех. 

Извідьваніє -- дізнання, 
знання, 

Извідьвать -- дізнавати, зна- 
ти, зазнавати (чого). 

Извіковкать- звікувати. 
Извіриваться, риться -- зневі- 

рятися,-віритися. 
Извьстіе--вість, вєтка, 

стка. 
Извістно -відомо, сказано, ві- 

дома р'ч, зназі/. 
Извьстность--відомість; слава. 
Изеівстньй--віддмий, знаний, 

звісний; певний, визначений. 
Извіть--обмова. 
Извьчньй--локонвічний, 
ИзвіЕщать, -стить -- звіщати, 

-стити,  уповіщати,стити, 
завіщати,стити, повіщати, 
-стити, завідомляти, заві- 
домити. . 

Изніщеніе, увбдомленів--опо: 
вість, повіломлення. 

Изгадить--споганити,  згиди 
ти, перенів чити, перека- 
постити, розгидити. 

Изгара, раст. Цедо зеденипі: 
зана. 

Изгарина--жужелиця. 

за- 

зві- 

. Изгибаніе--вигинання. 
Изгибать,  изогнуть--вигина- 

ти,-гнути, згинати, зігнути; 
-ся--вигинатися, згинатися 

Изгибина--закрут, лікоть, ви 
крут, коліно. 

Изгибистьїй, излучистьй--за 
ломистий, вигинчастий;гнуч- 
кий, гнучий; в'юнкий, ви- 
верткий. 

Изгибчивьй- гнучкий. 
Изгибь--(крив» Зна) залім, за- 

ло (повороть) заворот; 
(рьки) коліно. 

Изглаживать,-дить --вирівнто- 
вати, вирівняти, плянту 
вати, сплянтувати. 

Изглаживаться,-диться - зни 
кати, кти. 



Изгледать--Излучистьй, 

Изглодать--обгризти, згризти, | 
пообгризати, позгризати. 

Изгнаніе--вигнання. І 
Изгнанникь,-ца -- банита, вни- 

гнанець, нка. і 
Изгнивать,-гнить -- згнивати,- | 

нити, погнити. І 
Изголовье--приголовач, узго- | 

лов'я; у изголобья - В то- 

ловах. '! 
Изгонять,-гнать -- вигонити, - | 

гнати, витуряти, рити; изь 

владьній -- вируговувати,- 
тукати. і 

Изгородь -- опліт, пліт, ліса, 
тин, горожа,  перегорожа, 
вір'я; живая--запуст, обса- 
да, живопліт. 

Изготовленіве уготування, 
злаштування; гиріб. 

Изготовлять, - вить -- готува- 
ти, лаштувати, виробляти,» 
бити. 

Изгрьзать, зть -- гризти, по- 
гризти, згризати, згризти. | 

Изгрязнить -- забруднити, за- 
каляти. 

Изгуль-- роспуста. 
Издавать, излдать -- (газету, 

книгу) видавати, видати; 
(звукь, голось) подавати, 
подати; (законь, приказь) 
оголошати, сити; оловіща- 
ти, оповістити; (теплоту) 
пашіти, запашіти; (запахь) 
визіхати, видавати. 

Издавна -- віддавна, 
з давнього давна, з давніх 
давен, зстародазна. 

Издалбливать,-лолбить --, ви- 
довбувати,-вбати. 

Издалека -- здалека, здаля, 
опдалік. 4 

Издан:е--видання. 
Ивдатель,-ница -- видавець, - 

вни:я. 

Издательскій -- видавничий. 
Издательство --вилавництво. 
Издергивать,-гать - шарпати. 

пошарпати; лерти, подерти. 
Издерживать, жать -- витра | 

чати, шіитратити, утрача"ії, || 
утратити. ; 

Издерживаться, жаться- утра- | 
чатися, утратитися, облу- || 
гунатися;-гатися. | 

Издержка -- утрата. потрата, 
наклад. 

Издохльй-- здохлий. ї: 

1 

здавна, | 

Издгевле--см. Издавна. 
Издьханіе -- конання, 

здих, здихання. 
Издьхать,-дохнуть -- здихати, 

скін, 

здохти, поздихати, визрди- 

хати. 

Издівательство -- поглум, 
глум, посміх, наруга. 

Издіваться, обижать--збитку- 
ватися, знущатися (з кого), 
кепкувати, глузувати, кпи- 
тися. 

Издівка, посмбяніє - наруга, 
поглум, глум, глузування. 

Издьліє--робливо, виріб. 
Изжалить--пожалити. 
Изжарить -- Спіягти, спекти, 

засмажи ти. 
Изжариться усмажитися, 

спектися, спрягтися. 
Изжелта--упрожовть, 
Изжога -- зага, печія, 

згага. 
Иззелена-- у прозелень. 
Иззубрить -- вищербити, позу- 

бити. 
Иззубриться--позубитися, ви- 

щербитися. 
Иззябать, - бнуть -- мерзти, 

змерзти. 
Излавливать, ловить--ловити, 

зповити, злапати. 

Изпагать,-ложить -- виклада- 
ти, сти. 

Излазить- вилазити. 
Изламьвать,-ломать -- зламу- 

вати,-мати. 
Изливагь,-лить -- виливати,- 

лити; сипати, висипети. 
Излишекь--залишок, зайвина, 

зга, 

перебір, передаток, зли- 
шок. 

Излишество--надмір: збито»: 
неумьренность -- налуж! - 
вання. 

Излишне, напрасно -- Зайес, 
зайва річ. 

Извишній--залиціній, збитниї, 
безпотрібний. 

Изліяніє-- вилив, виливання; 
вияв, виявлення. 

Изл'вчиться схиститися, 
ухиститися, умудрузатися. 

Изгоженіе -- виклад, викла- 
дання. 

Изломь -- за їл, злом, гере- 
лом. 

Изпучина -- залом, луковина. 
Мзлучистьй, нзгибистьн -за 

ломистий, луковинний. 



Изльнит-ся--Изнемогать, 5 

ИзліЕниться -- зледащіти, роз- | 
лінуватися. | 

Изгьченіе -- вилікування, го- 
їння, вигоїння, корування. 

Изльчивать, чить -- вилікову- 
вати, вилікувати, гоїти, 
вигоювати, вигоїти, "когу- 

вати, викорувати. 
Изльчимьй -- вигойний. 
Излюбленньй -- улюблений, 

укохгний. 
Измазьвать,-зать -- вимгзува- 

ти, Ззати, вимашувати, сти. 

ти; вишмаровунати, - рува- 
ти; забрудняти, нити. 

Измальвать, -молоть -- змелю- 
вати, змоготи. 

Измарьвать, "рать -- каляти, 
викаляти, покаляти, бру- 
днити, заб; уднити. 

Измачивать, измойить -- змо- 
чувати, змочити. 

Измельчавшій--здрібнілий. 
Измельчать -- здрібніти; про 

бить на куски--кавальцю- 
вати. 3 

Измельченньй -- здроблений, 
покришений, педроблений. 

Измельчить -- подробити, по- 
кришити. 

Измождать, дить -- виснажу- 
вати, жити, знесилювати,- 
лити, зморювати, рити, 

Изможленньїшй, истощенньій -- 
нужний, виснажений, ,змо- 
рений, нуждений,  змо- | 
жени 

Изможден'е- -виснажеяння, зне- 
мога, зне-плення. 

Измозжить--огамузити, 
зочити, розчерепити. 

Измокать, - кнуть -- мокти, 
змокти. 

Измокшій -- помокрілий, змо- 
клий, змокрілий. 

Измолачирать, глотить- вимо 

лохувати,-тити, перемоло- 
чувати,-тити. 

Измоло "ь--вимолот. 
Мамсль 

здру- 

мо- змелювання, 
лоння; мливо. | 

Изморить--уколокати, утана- | 
жити, умкорхати. 

Изморсезь- паморсзь. 
Измусливать, слить--3-мурзу- || 

вати, зати. | 
Измученньй--нуждений, змор 

лований, змучений, като 
ваний. 

Измучить- умо;лувати, зм-р- 

дугати, Змучити, зам'р- 
дувати; (работой) спрацю- 
вати. 

Измучиться -- замучитися, 
змордуватися, 
утанажитися; 

спрацюватися. 
Измьслить- зморокугати, зму- 

друвати, змізкувати, зко- 
верзувати. 

Измьшшленів - вигадка, змугру- 
вагня, змудрованка, зміз- 
кованка. 

Изміна- зрала. 
Изміненіе--зміна. 
Измінникь,-ца -- зрадник, ця, 

перекинець, - нниця, пе: е- 
кинчик,-ця, невірник, (я. 

Изміннически -- зрадсю, зг 
дливо. 

Измьнническій--зрадницький, 
зрадецький. 

Измінчивость. -- змінність, 
змінливість, несталість. 

Измінчивьй -- змінний, амі'н- 
ливий, несталий. 

Изміняємость -- зміняльність. 
Изміняєемьій- -зміняльний. 
Измінять,-нить--зміняти, зп і- 

нити, шзвихнути;  (ком,) 
зраджати, зрадити кого. 

Измігетіеє- вимір, гомір, 
ряпня. у 

Измбренльй- виміряний, змі- 
ряннй. 

Измьсимьй--вимірний, змір- 
ни. ж 

Изміритель--мірник, змірних, 
Измбрительньй -- амірничий. 
Мзміьрить--зміряти, змірити, 

виміряти, обміряти. 
Измять--зім'яти, пом'яти, псб- 

гати, зібгати. 

змучитися, 

(раостой) - 

«Изматься-побгатися,зібгати: я. 
узнанка--спідка, спід'низ, ви- 

вгріт. 
Изласилованіе--3Увалтугання, 

ос силкування. 
Изнасилогать -- обсилкугати, 

згвалтувати. 

Изнашивать, - ногить--зношу- 
вати, сити; (обувь) стопту- 
вати, тати; -ся- поноситися. 

Изнедалека - зблизька. 
Изнемогать, мочь - знемагати, 

знемігти, немсщіти, знемо- 
щіти, знебуватися, знебути- 
ся, знесилюватися,-литися, 
упедати, угасти на силах, 
утанажитися, 



Изнеможенів--Изслідовані». 

Изнеможенів - знемога, знема- || Изобрітеніе--винахід, 
га, немога, незмога, знемо- дення, вигад. 

Изнеможецнньй (чЬмь)--знема- 
ганий (на що), знесилений, 
знебулий, знемощілий, вис- 

Износь -зніс. 

Изнуреніє -ззнуження, знужа, Изощреніе--вправа; загострен 
Износ:енньй--цундравий. пошарпати. 

зморення, знеси- ня. 

Изнуренньй- виснажений, змо- «агостреність. 

Изнурительньїй -- виснажний, 
знесильний. 

Изнурять,-рить--морити, змо- 

рений, знесилений, замлі- Изощренньй--вправний; заго- 
стрений 

рити, знужувати, жити, ви- верзувати. 
снажувати, виснажити, за- Изработаться --спрацюватися 

кахель, ка- 
Изнутри--3 середини. холь. 
Изньвать, 

. понити, занивати, 

ха) перемлівати, перемліти. 
Изніженнній-пещений, випе- | Израсходовать -- витратити, 

і потратити, зужиткувати. щений, розпещений. 
Изрекать. гречь--вимовляти, ви- ИзнЬживать, жить -- постити, 

розпестити. 
Изо--см. Изь. 
Изобиліа--повня, ряснота, до- 

томлювати, мити. ; Изразець-- кахля, 

изньть--понивати, | Изразцовьй--кахляниїї, кахль- 
занити, овий, кахольний, 

нидіти, занидіти; (оть стра- ний. 

мовити. 7 

Изобиловать-рясніти, повну- сікти. 
вати, достаткувати. 

Изобильньмй,-о -- рясний, до- 
статний,о. 

Изобличате,-чить -- висвідча- 

Изобличитель, ница -- висвід- 

Изображать,зить -змальову- | 
вати, лювати, 
вати. люнати. 

прошпитіти, 
-пати; (копьітами) вибива 
ти, о вибити: 

Изобличеніе - висвідчення. зпрабисувати. 
Изрізанньй,израненньй--кар- 

) бозаний. 

вимгльогу- лий. 

Изображенів--змалювання, ви- няти. 
малювання; (изображ. поед- 
меть) малювання. 

Маабразительньй, о--мальов- Изрідка--уряди годи. неколи, 
ничий, о. коли-не-коли, деколи, уря- 

Изобріьтател', -ница -винахід- 
ник, ця, винаходець,-д 

ди часи. 

Изобрітательность -- винахід- покраяти. 
ність, вигадливість, при? 

г'ззбрьтательньй--примусни 
винахідний, вигадливий. І 

Изобгофтать, - брьсть -винахо- 

му- | Изсаливать, лит 

вати, цювати; 

жати,-рувати. 
І 
І 

дути, амнайти, вигадувати, | дохОодженчя чого; 
і вигадати, 

Изодрать - подерти. 
Изолирсвать--відокремити, ві- 

докромити, ізолювати. 
Изорванньт й--шлентавий, шон- 

тавий, шанталавий. 
Изорвать--пометати, псдерти, 

Изощренность -- вправність: 

' 
| Изощрять,-рить -- вправляти, - 
і вити; загострювати,ю-рити. 

| Изощряться--вправлятися; ко- 

Изранить--поранити. 

Изрече-ніе- вираз; приповідка. 
И рубить (вь куски)--помета- 

ти, потяти, порубати, по- 

Изругать--зилаяти. 
Изрьвать,"рьть -- прошпити. 

розкопувати, 

(о курахь) 

Изрядньй -нешпетний, чима- 

Изрьскать -- вибігати, 

Изрьтьй, неровньй (о доро- 
гь)-понористий. 

Изрьзьвать.зать -- порізати, 

-- заяложу- 
гати, зити, засмалецеьдву- 

вишмаросну- 

Пізспьсованіе -дослідж вання, 

тислл. розвілка, 



ель 

Изсльдователь,-нице --дослід- 
ник,-ця, дослідувач,-ка. 

Изсльховать -- досліджувати, 
-дити. 

Изсохльй--висхлий. 
Изсохнуть--висохти.  усхну- 
-ти: (о кожф)-перекоржа- 
віти 

Изстари- здавна. 
Изстрадаться--переболіти, на- 

стра»дуватися. 

Изступленіє - несамовитість, 
нестям. 

Изступленнгй -несам"витий. 
Изсушать,-шить -- висушува- 

ти, шити. 
Изсвкать,-сьчь-- вирубувати, 

-бати, витинати, тяти; те- 
сати, витесати. 

Изсвра--сіраво. 
Изсакать, кнуть -- висихати, 

-сохти; збазлятися, збіви- 
тися, витрачуватися, -ти- 
тися. 

Изсякльй--висхлий. 
Изувьрньй --бузувірний, фа- 

натичний. 
Изувіьрство--бузувірство, фа 

натизм. 
Изувірствовать -бузувірити. 
Изувіьченів -калічення. 
Изувічивать,-чить - калічити, 

скалічити, покалічити. 
Изукрашивать, -сить -- ОЗДО- 

блювати, бити. 
Изумительность - зачудуваль- 

ність. 
Ивумительньїій, о - зачудуваль- 

ний, 
Изумлен:е--зачудування, 

вування, подив. 
Изумпенньшй--злумілий, зачу- 

дований, здигований. 
Изумлять, -мить -- здумпяти, 

мити, зачудовувати, дува 
та, дивувати, здивувати. 

Изумлятьсяумиться --диву-а- 
тися, злювуватися. злуми- 
тися, злуміти, чулуватися. 
зачулуватися, 

Изумрулньй -- смарагдовий, 
шмараглочий. 

Изумруль--шмарагд, смарагл 
Изуродованіе - знівечіння. ска- 

лічення, покалічення, спо- 
творення. 

Изуоодовать -знівечити, ска- 
лічити, покалічити, спотво- 
рити 

Маустньшй, о -СЛОВЕСНИИ, О0, 

ди- 

| р'ти. 

Пзящниьй. 

Изучать,-ч нть--вивчатн, вив- 

чити, студіювети, висту- 
діювати. 

| Изученіє -- вивчения, студія. 
студіювання. 

Изь--з, зі, зміж, споміж, для: 
мзь-за--8-за, споза, через, 
почерез; изь-за (кого, чего) 
- за (хим, чим); нзь-подь-- 
спід; ись-полу--3 половини; 
изь среліл--спромеж. 

Изьбдать  Всть--з'їдати, ви) 
датиу,істи. 

Изьіздить--виізлити; 
ти, ся -з'Йздитися. 

Изьявительньй,-ноє наклонг 
ніе--спосіб дійсности, пря- 
мий спосіб. 

Изьявленіе--виказ, 
ня, ознака. 

Изьявлять, вить -- виявляти, 
внявити, освідчати, -чити: 
(согласіе)-поволятися, по- 
воелитися. 

Изьязвлять, -вить -- ятрити, 
з'ятрити. 

Изьянь -шварунок, вада, ганж, 
танджа, ганджа, сказа, хи 
ба, шкода, втратг. 

Изьясненієе--з'ясування, 
яснення, тлумачення. 

Изьяснимвій- -з'ясовний, вияс- 
ненний, 

Изьяснитель, - ница --з'ясов- 
ник,-ця, тлумач,-ка, викла- 
дач,-ка. Є 

Изьяснительньй--ясувальний, 
Изьяснять,-нить --тлумачити, 

ростлумачити, викладати,- 
класти. 

Изьятіе--усунення, вилучення. 
Изьять--усунути, "вилучити 

Изьсканіе--розбідки, досліди. 
Изьсканность--лобірність, ви 

досконаленість. 
Изьсканньшй--добірний, видо- 

сконалений. 

з'їзди- 

освідчен- 

ви- 

| Изьскатель-- дослідник. 
Изьскательскій -- дослідниць- 

кий. 
Изьскивать, скать -- вишуку 

вати, кати, добірати, доб- 

Изюмина--родзинка 
Изюмньй  --  родзинковий. 

| | озюмний. 
Изюмь- сзюм, родзинки. 
Изяше-тв2--хупавість, кра" 

кість. 
Иазсщньй--хупазий, красних 



Иканіе--Инкрустировать. 

Иканів--гикання, щикання, хи- 
кання. 

Икать,  икнуть--гикати,-кву 
ти, щикати,кнути, икати,-, 
кнутн. хикати, квути. І 

Икона--образ. 
Мкочникь - ботомаз. 
Иконньй --образоний. І 
Иконоборець- -образоборець. 
Иконописець--см. Иконникь. 
Икорньій - кгв'ярний. 
Икота, икотка--гикавка, щя- 

хавка, микавка,  хикавка, | 
хикалка. 

Икра--ікра. Їкриця, кав'яр; 
(мясистоє полколінье) лит- 
ка: (лягушечья) жабьячі па- 
цьорки, жабуріння; (рако- 
вая) пшеничка. 

Икристьй- кашний, 
ватий; литкатий. 

Икриться--нереститися, 
тися. 

Икряной - ікряний. 
Илемь раст. Чіти5 топіапа - 

ільма, в'яз. І 
Или--або, чи, ачя: то або теж; 

--то бишь-чи то пак. 
Илистьй--мулкий, мульнику- 

ватий, мулистий. 
Иплюзія--Мана, омана. 
Иллюминовгть -- люминувати, 

світлювати;  кольорувати, 
барвувати. 

Иллюминаторь-- люминатор 
Иллюстрировать -- ілюструва | 

ти. і 

Иловатьй -тлеюватий. 
Иль--мул, глей, намул. твань, | 

І 
і 

І 

кав'яру- 

тер- і 

шлям, підмила, кемола, па- 
мула. 

Имениннике,-ца-менинник,-ця. 
Именинь--менини. 
Именительнь й (гадежи)-- на- 

зивний (одмінок). 
Именитьй--значний, Ж 
Именно--сг ме, а саме, власне: , 

тогда--саме тоді. ї) 
Именной- -менний. 1 
Именованіе--менувсння. 
Именованньй (о числь)--наз- 

взний. 
Именовать--менняти, 

ти. 

Имитація--наслідування. 
Иммортель, раст. Меіусітізит 

агепагішп - безсмертник. 
Императерській --пісарськив, | 
Императорь- цісарь. 
И мператрица--цісарева- і 

менува- 

Имперія--цісарство. 
Имущественнь й -- майновий, 

маєтковий, худобний; 
Имущество -- майно, маєток, 

пожиток, статок, ужитки, 
худоба; домашнее всякое-- 
пенарство; собственное -- 
своєщина; благопріо"рітен- 
ное -- набуток, надбанок, 
надбання, нажиток; недви- 
жимое-- нерухомість, має- 
тність; движимов -- рухо- 
м'сть, нащадок; родовоє 
оть діда, отца, млтери, 
брата -- дідизна, батьків- 
щина, материзна, братівщи - 
на; наслЬьдственное - спа- 

док, спадщина; госухар- 
ственное--державне майно; 
каззенное -скарбове майно; 
заповідноє -- заказне; об- 
щественное -- громадське; 
пожалованное -- дароване; 
вещи--надіб'я. 
Имущій -- заможні, маєтний. 
Имініе -- маєток, маєтність": 

роловое -- ділизна; вьморо- 
ченное--Відумерщина. 

Икміть--мати; намбреніе--по- 
тягати; способность--тяму- 
вати. 

Имя--імення, імя, м'я, мення, 
намено. 

Иначе--инакше, овак. 
Инбирь--імбер, имбсерь. 
Инвалидньй--штаковий, шта- 

куновий. 
Инвалидь--штакун, штак. 
Индєечій -индичий. 
Инлейка--пулька, индичка. 
Индексь--указник, 
Индивіть--шерженіти. 
Индиго--калія. 
Индиговьй--калієвий. 
Индюкь--гуляк, пульпак, пу- 

ляш, индик, гульцан, ин- 
дор. инлюр. 

Индюшка-- гулька, индичка. 
Иней -- гаморозь, намерз, 

опасть. 

Инжекторь, механ. -- водогон. 
Инженерь--інженір-. 
Иниціатива--привід. почни. 
Иниціаторь -- привідпя, По- - 

чинник. 

Инкрустація -- зі'фрованє. 
Инкрустированньй -- жиров: - 

ний. 
йЙнкрустировать -- упускати, 

жировати, 



- Инозі; сці- -Исьсрененіе. 

Иноверець--чужогі ець. 
«Иновбріе -- чужов рство 
Иновірньй -чужовірний. 
Многла -- подеколи, часом, 

иноді, деколи, переймом. 

Иногородній -- "нщоміськ 
чужоміський. 

Иноземець,-ка--чужоземець, - 
ка. 

Иноземньй--чужоземний. 
Иной--онакий, инший, другий, 

деякий, дехто. 
Инокиня--черниця. 
Инокь -- чернець. 
Иноплеменникь --чужородсць. 
Мипостранець -- чужосторон, 

чужосторонець, чужоге- 

мець, чужиня, чужипець. 
Иностранха -- чужанка, чужо- 

земка. 

Й», 

Иностранньй -- чужоземний, | 
закордонний. 

Шкоходець - ступак. 
Иноходньй--ступаковий. 
Иноходь -ступ, ступа. 
Иноческій--чернечий. 
Иночество--чернецтво. 
Иночествовать--ченцювати. 
Иноязьчньй--чужомовний. 
Инстинхтивньй,-о -- інстин- / 

ктовний, о. 
Инструктирозать -- інстругу- | 

вати. 
Инструкторь-- регулямінатор, 

інструктор. 
Инструкція -- рехулямін, ін- 

струкція. 
Инструментальньй-- струмен- 

товий. 
Инструменть 

штрумент; (орудіє) начиння: 
мн. струмеція, правилля; 
(ремесл.) сарсама. 

Инсургенть--повстанець. 
Интерваль -перерва. 
Интересньй,-0--цікавий,-о. 
Интересовать-- цікавити. 
Интересоваться -- цікавитися. | 
Интересующійся -цікивий. 
Интересь - інтерес, користь, 

зиск; цікавість,  заціка- 
втення. ї 

Интрига -- кавегза; інтрига, 
. зав'язка (в п'єсі), 

Интригань, ка -- фарон, - ка. 
баламут, ка. 

Иитриговать -- фарьйснувати, 
коверзувати, баламутити. 

струмент, : 

Цскажать, -зить -- ссотворю- 

вати, спотькорити; перею- 
назувати, чити, перекручу 
звати, тити. 

Искаженів--спотворення, 
реиначення, 
вання. 

Искальвать, - лоть -- колоти, 

поколоти, поштрикати. 

Искаліьченньй -- калічений. 
Ускальчать--покалічити, пе: 

ренівечити. . 
Нехалічить, -ся, ивуродовать, 

ся--знізечи тися. 

Исканіс-шукання. 
Искапьвать, когать -- викопу- 

зати, пати; гокопати. 
її. катель--шукач, шукальнує; 

приключеній -- пройдисвіт, , 
зайдисвіт: 

Искательньй--улесливий. 
Искательство -- забіги, домо- 

гання. 
Искать -- шукати, шатирити; 

судомь -- правотити; обь 
охот. собакв -шкувати. 

Исклевьвать, клевать -- дзю- 
бати, подзьобати; викліо 
вати, в" дзьойати. 

Исключая, кромь--завгеть. 
Исключать, чить - - вилучати,» 

чити, Биймати,-няти); вики- 

дати,- нути, викресляти, - 
лити. я 

Исключеніє- виняток: 
Исключительность -- винятко- 

вість, виключність. 
Исключитсльньй -- винятко- 

в.й, виключний. 
Исковеркать-- персн'вечити. 
Мсксверкаться -- зеренівечи- 

тися. 

Исковой--позовний. 
Исковьрять-- гоколупати, по- 

колирсат и. 

Искслачивать, -лотить -- б ити, 

пе- 
персгручу- 

тобити, вибити. 
Исколоть -- пощебати, гоко- 

Нскоти -- спредвіку, спредко- 
еЇКу, спокснеЇКУу, зігерко- 
віку. 

Исконньй -- сгредкогічний, 
споконвічний. 

Ископаємьішй--когальким. 
Ископьть (свихь бабки у ло- 

шади) ковнни; раст. Оепії- 
апа сгисаїа -- лихоманнги, 
терлич, тирлич. 

Искорененіс -корчудатня, ри- 



Мекорогсть--Нсловільютрат». 

корішогання; вибава, за- 
глала. і 

ренять, НИТЬ- жорчувати, 

корчувати, рикорінюва- 

т,-нЯги; вибавляти 
гагладжувати, гладити. 

Искорка--искория, 
Искоса--ускосом, укосом, ско- 

са, 3-убоча, зизом, скрявг, 
криво, кокосом. 

Искосить -- покривити, поко- 
сити. і 

Искра--искра, тискра, огнина; 
(оть солн. світа) скалка. 

Искраийнать,-кроийть -- викра- 
вати, викроїти. ; 

Искоенній -- щигий, щиросер-! 
їй, щирящиїї.: і 

Мекренность -- щирість, щи 
ренька. ИН і! 

Искривленіе--знабіч, викриє, 
кривуління. і 

Исхризвлять, вить -- перекри- || 
вбляти, перекривити, ви- 

кривляти. покривляти,-ви- 

ти, покривуляти, покриву-! 
лити, спачувати, чити. 

Искрипляться, виться--викри- 
влятися.-витися, знабочу- 
ватися? знабочитися, спа 
чуватнся,-читися. 

Исчопсткій -- искрястий, ис- 
кривий. 

Иекоитіся -искроватіти, рях- 
тіти, мскрити. 

Искрометньши--искряний. 
Искромсать -- покришити, го- 

чикрижити. | 
Исирсшить (какь макароньт)-- 

полокшити, похришити. 
Искрящійся--искряний. 
Искупать, пить; (гріхи), нести 

зпитемію--покутувати, спо 
кутувати; викупати, відку 
пляти, пити. 

Искупитель -- рятовник, виз- 
вольник. 

Искупительньй- покутний" 
Искупленіе--визвіл.: 
Искуситель, - ница -- споку- 

сник, ця. 
Искусителеньй--спокусливий. 
Искусникь--мистець, митець. 

Искусность--мистецність, маї) 
стерність, вправність, умін 
ність, умілість, штудер- ' 
ність, штепність. з " 

Искусньй --мистецчий, май- 
стерний, мистецький, умін 
ний, о умілий, вправний, ! 

штудерний, шталі штуч- 
ний; -очень--Премудрий. 

Искусстеенность - штучність, 
робленість. штукованість. 

Искусстаенньй -штучний,шлу- 
кований, роблечий. 

Искусство-артизм,  мистец- 
тво, умілість 

Искуститься- накущитися. 
Исчусь--спрога, іспит. 
Искушать,-сите -підкушувати, 

підкусити, спокушати, сити, 
підводити, вести на спо- 

кусу. - і 
Искушеніс--підкуса, 0 покуса, 

спохуса. 

Искушенньй, соблазнившійся 
(чвмь)--понажений (на що). 

Мехь-- позов. 
Испакостить--спаскудити, зні- 

всчити. 

Испанія--Есланія, Гишпанія. 
Испанскій--еспанський, гиш- 

папський. Р 
Испарсніе--опар, випар; виздь, 

пара. 
Испарина--поти. 
Испарять,-ся- парузати. 
Испахать--виорати. 
Испачканньй,  грязньй--ки- 

ринний. 
Испачкать--покаляти, забрул- 

нити, (гальцами)--побала- 
зувати. 

Испачкаться, огадиться-- 
гидитися, 
руднитися. 

Испепеленіе--спопеління. 
Испепелить--спопелити. 
Испечь-- спекти. 
Испещреніе (черточками)-кар- 

бування; (полосами) смужін- 
ня. 

Испещренсьй (нарьсками, 
рьзьбой)--карбований; (кра- 
пинкамн) капканистий, кра- 
повий. 

Испещрять,-стрить -- (черточ- 
ками) карбувати. покарбувг- 
ти; (полосами) смужити, ки- 
смужити. ? 

Испивать, пить -- вигивати, : 
пити; ся--Сп'янчитися, 

Испилить--попиляти. 
Исповвдальщикь --спозвідних 
Асповідакіе -Сспов'дДання. 
Непоевдчая--Спсв'дниця. 
Исповідник -спогідач. 
ИсповЬдньй-- сповідни 
Исповідьвать, дать --споріда 

об. 
покалятися, заб- 



Испоньдь--Истаскиватіь, 

ти, 
покутувати гріхи.-религію 
--держати віру; ся - спогі- 
датися. 

Исповідь-- сповідь. 
Исподволь--Сспокволу, 

псмалу. 
Исподлобья (смотріть)--сторч, 

спохмура (ливитися); суро- 
во смотрящій человікь-- 
сторчогляд. 

Исподній--спідній. 

поволі, 

Испстишка -- спСстинка, спо- 
тання,  знишка, нишком, 
тишком. | 

Исподь--спіл. 
Исполинскій- велетенський. 
Исполинь - веггтень, велет. 
Исполненіе--зроб, збуток, ви- 

конання;привести вь испол 
нене довести ло зробу. 

Исполненньй виконаний, до- 
ведений до зробу. 

Исполнимьій--вик нальний. 
Исполнитель,-ница -- викона: 

вець,-виця. 
Исполнительний--виконавчий. 
Исполнять, нить--виконувати, | 

виконати, доводити, дове- 
сти до зробу;должность-- 
справувати. 

Исполняться, ниться--вигону 
ватися, виконатися; справл 

жуватися, дитися, здійсню 
ватися, ните ся. 

Исполосовать -- пошпугузати, 
посмугуваті; | (отстегать) 
обшмагаті. 

Исполу-з половини, на пів. 
Испортить--зіпсувати, попсу- 

вати, лонівечити, понехту 
вати, занізечити, перепіве- 
чити, знетушити, 

сти, опотеряти,  збавити, 
збаєнітувати, зрунтгти. 

Испоотиться зіпсуватися. 
попсуватнся, понівечитися, | 
збутвіги, перенівечитися. 

Испорченность --зіпсованість, 
попсованість. 

Испорченний--зіпсований, поп 
сований:  зурочений (о 
сглаз5) 

Исправитель-- напутивець. 
Исправительньй --виправний, 

вапутливий. 
Исправленіе (нравствен.) -по- 

права; полагода; (полжно- 
сти) спуавуеания, урялу- 
вання. 

висповідати; -грьхи -- " 

переве- | 

Исправлять, | исправить--на- 
правляти, поправити, ві-/ 
правляти,вити:  ладнати, 
лагодити; (должность) спра- 
вувати, урядувати. 

Испревляться--поправузатися, 
Исправность справність, 

справка. 
Исправньй--справний. 
Испражненія -- послід. 
Испражняться -з Ходити 

вітру. 
Испрашивать, - просить--про- 

хати, просити, попросити. 
Испрошеніе --виєднання, ви 

прохання. 
Испробовать--стрібувати; по- 

куштувати. 
Испуганньй-- сполоханий. 
Испугать--ужахнути, влякати, 

перелякати. 
Испугаться -- устрахнутися, 

устрашитися, острахнути- 
- ся, улякнутися пожахнути- 

ся, опудитися, застраши- 
тися, залякатися, перестра- 
шитися, (разбьжаться) осто- 
робитися. 

Испугь--переляк, сполох, пе 
реполох, перестрах, ляк 

Испусканіе--випускання, від- 
давання, визівання. 

Испускать,:стить--вилубкати,- 
стити, віддавати,-дати, ви- 
зівати,-внути. 

Испьтаніе, проба -- пробація 
стрібунок, стробунок; зазна- 
вання, дознаття, досвідчен- 
ня; іспит, 

Испьтанньй -- випробований, 
спробований. 

Испьтательньй--іслитовий. 
Испитьвать,тать --заживати, 

зажити, зазнавати, -знати, 

дізнавати, - знати, спиту- 

вати. 
Иссопь аптечний, раст. Нуєз- 

зориз обісіпаїїз -- юзефок, 
іван-зілія. б 

Истаптьвать, тсптать--топта- 
ти, потоптати, підтоптати, 
толочити, потолаочити,стоп- 

цьовувати, цювати, тропи- 

ти, потропити, грасувати, 

пограсувати, бродити, збро 
дити, 

Истаскивать, -кать (веци) - 
герсувати, зтербувати, зми- 
зковувати,-кувати. аволо- 

чувати, чити. 

ло 



Истачать--Йстькать. 

Истачать--позшивати. 
Истачивать,-чить -- переточу- 

вати, переточити, сточува- 
ти, -чити, згострювати, 
-стрити: поточувати,-чити. 

Истекать,-течь -- виливатися, 
-литися; (о рькБ) виплива 
ти, вти; (о времени) вихо- 
дити, шовийти,  кінчатися, 
скінчитися: (о крови) зіхо- | 
дити, зійти. 

Истерзать, изорвать - пошка- 
мотати, пошарпати,  роз- 
шарпати;-ся- змордуватися 

Истерика--гистерія. 
Истерическій -гистеричний. 
Истець--позивальник, позов 

ник. 
Истеченіе--витік, випивання, 

випливання; кінець, 
Истина--правда. 
Истинно --справді, певне, дій- 

сне, запевне. 
Истинньй --справжній, 

дивий, справедливий, 
рий, певний. 

Истица--позивальниця, позов- 
ниця. 

Истлівать, истльть--бутніти, 
побутніти, перетлівати, пе- 
ретліти. витлівати, зотлі- 
вати, тліти, гнити, Згнити, 
трухніти, зтрухніти, пере- 

. трухати, трухнути. 
ИстліЬвшій - зотлілий. 
Истльніе -- зотління, 

ніння. 
Истово--як годиться. 
Истокь-- початок. 
Истолкованіє -- тлумачення, 

товмачення. 

Истолкователь,-ница -тлумач, 
«ка, товмач,-ка. ф 

Истолковьівать,-Ковать --тлу- 

мачити, витлумачити, тов. 

мачити, витовмачити. 
Истолочь--стовкти, потовкт 
Мстома--млость, змлость. 

прав- 
щи 

побут 

Истомить -принудити. знуди. | 
ти, перенудити, затомити, 
змлоїти, умордувати. 

вихід. | 

Истомиться -знебутися, уто 
мити-я; (скукой) перенуди- 
тися, перенити. 

Истомленньй, изнеможенньтй 
--знебулий. | 

Истопить -- напалити; вито 
пити. 

Истаплево-- паливо. 
Истопникь,-ница -- топільник, 

топіяьниця, 
грубник,-ця. 

Исторженіе--видирання, 
ривання. 

Исторгать,-гнуть -- видирати, 
-дерти, виривати, рвати: ви- 
зволяти, -лити, увільняти, 
нити, 

Историкь - історик. 
Историческій--історичний. 
Исторія- історія. 
Источникь (ключь)-джерело, 

чуркало; (начало) поч ток. 
Источничекь, анат.-тім'ячко. 
Истощальй--виснажений, ви 

силений, охлялий. 
Истощать, щить -- виснажува- 

ти,зжити,  висиляти,-лити, 
схудити; вичерпувати,-па: 
ти; витрачувати, тити. 

Истсщаться.  щиться --перепа- 
датися. перепастися. 

Истощеніе -- виснага, висна 
ження, висилення; витрата; 
вичерпання. 

Истрачивать,-тить -- витрачу- 
вати,-тити; попусту -- зба- 
вляти, збавити, переводитн, 
-вести, попереводити. 

Истрачиваться, издержаться - 
обшугуватися, обшугатися. 

Истребитель--згубник, вигуб- 
ник, нищівник, нищовник, 
тломильник. 

Истребительньй--згубний, ни- 
щовний, тломильний. 

Истребленіе, уничтоженів-- за- 
трата, потала, винищення, 
знищення, вигублення; ви- 
бава, вибавлення; перевод, 
зБод. 

Истреблять,-бить--губити, ви- 
губити, згубити. нищити. 
винищити, знищити, тло 

мити, потлумити, вибавля- 
жи, вити, потребляти,-бити. 

Истребованіе--виправа. 
Истребонать--виправити. 
Исгрескавшійся, вь щеляхь - 

пощігяний. 
Истрескаться, покрьться тре- 

щинами--пошкалубитися. 
Истукань (каменньшй) -- баба, 

боввач. 
Иступлять, пить - витупляти, 

витупити. 
Истьй -- справжній, правли- 

вий. 

Истькать -потикати, поштри- 
кати. 

пічкур, -ка, 

ви- 



Истязанів--Кабальньй. 

Истязаніє--катування, морду- 
вачня, катівня. 

Истязатель--кат. 
Истязать -- катувати, морду- 

вати. 
Исхлестать--вистьобати, 

шмагати. 
Исходатайствованів -- висд- 

нання. 
Исходатайствовать--виєднати. 
Исходить--збродити обходити, 

виходити; виходити. 
Исходньй--вихідний. 
Исходящій -- вибутний; жур- 

наль--вибутний реєстр, ви- 
писовий журнал. 

Исхожденіе--виходження. 
Исхудальй--схудлий, змарні- 

лий, охлЯяглий. 
Исхудать--перепадатися,  пе- 

репастися, схуднути, змар- 
ніти;-сильно--закащавіти. - 

Исцарапать--подрягати. 
Исцьживать,-дить- -виціжува- 

ти, вицідити. 
Исцьленіе--цільба, вигікуван- 

ня, вигбіння. 
Исцьлимьй--вигойний. 
Исцілитель, ница -- ліковник, 

-ця. 
Исцьлительньй - цілючий. 
Исціьлять, лить-цілити, сці 

лити, гоіти, вигоїти; ньмо 
то--рознімити. 

Исчадіе--породіння, нащадок, 
кодло., 

Исчахльй -- висхлий, змарні- 
лий, охлялий. 

Исчахнуть--висхти, змарніти. 
"Исчезанів--зникання. 
Исчезать,-знуть--зникати,-кти: 

задіватися, дітися, зслиза- 
ти, зслизнути, слизнути, 
здиміти (иноск.). 

Исчезновеніе--зникнення. 

Исчезнувшій - зниклий. 
Исчерпьвать, -пать -вичерту 

вати, пати; вибірати, ви- 
брати. 

Исчертить (линіями) -- почер- 
кати, порисувити. 

Исчисленіс--полічення, лічба, 
лік, рахування. 

Исчислять, лить -- рахувати, 

від- 

вираховувати, кувати, лічи- | 
ти, вилічити, полічити, по- 
рахувати. 

Исшаркать -- почовгати, ви-! 
чозгати, 

Исшсстать - вишеретувати, 

Исшататься -- розволочитися, 
розледащіти. 

Исшелушить--вилущити. 
Исшествіе--вихід. 
Исшивать, -шить -- сшивати, 

сшити; вишивати, шити, 

Исщипать--пощипати; вискуб- 
ти. 

Исщупать -- обмацати, 
пати. 

Итогь--підсумок. 
Итти--іти, їсти, ступати, хо- 

обла- 

ти; (бістро) чимчикувати; 
(шатаясь) точитися; (впере- 
ди) перелувати; (по грязи) 
тьопатися; (старч. поход- 
кой) чапати; 
човгати; (переть) дрипати, 
дридзати; (кБь лицу) личить, 
шталтити; (везти) щастити, 
таланити; (о времени) тяг- 
ти, пливти; (прямо) просту- 
вати; (шагомь, о лощади) 
ступакувати. 

Ишакь- мул, ослюк. 
Ишь--ач, бач. 

| Ишь тьм»-чи ба, чи ти ба. 
Ищейка--дойда; о человібкь- 

нишпорка, 
Икочоборстьо --обргзсборство 

І. 
Тезуитскій--єзуїтський, і 
Ісзуить-- єзуїт. 
Іерихонская рбза, раст. --Апа- 

зіайса Ніегоспипіса--г учка 
Божо: МатеріМх 

ц Іюль--липень, липець, кивень, 
кивач. і 

Польскій -- липневий, липце- 
х вий. 

| Пюнь--червень, червець. 
Іюньскій--черемевий, червие 

вий. 

Кк, 
Ка, межд. -- но, лишень, пак; 

і смотри-ка--диви-пак, гля 
І ди-но. 
Кабакь -- шинк, шинок, ши- 

ньок. 

Кабала--незоля. 
Кабалите--заневолювати. 
Кабальньй -- кріпалький, не 

вільницький, 

І 
і 
І 

дити, (двигаться)--поступа- 

(тянуть ноги) 



Кабаній--Калафь. 

Кабаній -кнурячий, кабанячуй. | 
Кабань -- кнур; (холоціеньт?) 

кабан. і І 
Кабатчикь,Ца--Шинкарьу-рка. | 
Кабацкій -- шинковий, шин 

карський, корчемний. 
Кабачникь, ца -- шункарь,-ва: 

піяк,-чка. 
Кабашничать--пиякувати, пи 

ячити. 

Каблукь -- корок, 
кірка, обцас, підбі 

закаблук, 
дере 

вянньй, обтянутьй кожей-- | 
колодочка. 

Каботажньй -- каб-тажовий. | 
Кабріолеть--кабрітка. 
Габуш»а--голька, гологка. 
Кабь--колиб, якб 
Кавалеристь--рейтар, комоч- | 

ник, лейтарь. 
Кавалерія--кіннота. 
Кавалерійскія шпорьі, ражт. 

Беїрбіпійт  соп50ЇїЧа -- ко- 
сарик. 

Кавардакь -мішанина; гарми 
дер, розгардіяж. 

Ковьічки- лапки. 
Кадильница--кадило, кадиль- 

ниця; раст. Тешсгійт сПа- 
тпавдтув - самосил. - 

Кадильньй--кгдильний. 
Кадить, накадить--накурюва 

ти, накурити, кадити, на- 
кадити. З 

Кадка -- полібічок, полібочок, 
діжка, діж, діжун. боль- 
шая - кадіб, кадівб, кадуб, 
для водьт - відник; для ма- 
сла, скру -- фаска, хваска. 

Калочка -- пасчинка, діжечка. 
Кадочникь--бондагрь. 
«Кадькь--борлак. 
Кадь - кадіб, кадісб, кадуб. 
Каемка--крайка. 
Каемчатьй--крайкови?. 
Кажденіє--кагження. 
Каждоголно- шо-року. 
Каждодневньй, о -- щодеї 

ний, о. 
Каждьй -- кожний, кожли/, 

усякий. 
Кажись-злається, бачия 

я -- позірний, узлрі Кажущі!/ 
вний. 

Казакинь- чемерка. 
Казакь-- козак. 
Казарма--касарня. І 
Казарменньй--касарняниї 
Казаться -- узлріватися, з 

ватися. і 

шо -« Козацький, кобій 
чий, 

Казачказековачка. 
Каземать -- цюпа, шпаківня 

вежа. й 
Кавенньй--урядовий; скарбо- 

вий, скарбняй. 
Казистьй--показний. 
Казна -- скарб; (касся) скарб 

ниця; (вь оружів) набо 
ігка. 

Казначей--підскарбій, | скар- 
бівничий, скарбник, скарб- 
ничий. 

Казначейстго -скарбівтія. 
Казкачейша -- скарбієничиха. 
Казначея--скарбівнича:. . 
Казнить -- страчувати, «тити, 

тратити, на горло карати, 
скарати. 

Казпохранитсль--підскароі?. 
Казнохранилище. - скарбниця, 

скарбівинця. 
Казнь--страта, кара, кара на 

гогло. 
Казовой--показний. 
Казусь--сказія, пригола. 
Кайма, обшивка--облямка, сб 

лямівка, ( шляк. лямі 
крайка, окрайка. 

Каймить-лямувати, 
гати. 

Как вро-як ач! чи--ба! 
Каковь--який, що за. 
Какой--який;-то --якийсь);-ни- 

судь-аби який,  будлі-який. 
Кокорва, раст. Маігісагіа та- 

тієї та --маруна. 
Какь-як; як, коли; То-якось:- 

бишь-як пак; будто неначе 
- віби; бью-мозв, ніби; -видно- 
знати,  мабудь; влругь-ож 
ось, коли це; -лолжноО -Як 

слід, як треба, як гоже; же- 
а якже нарочно-як на те; 

-нибугь -яким будь спосо- 
бом, аби-як;- попало-аби-як; 
придется-ло чого-дійдеться; 
-нибудь, случайно - бува;- 
такь? -як то? яким робом; 

- много -якого багафто;-угод- 
й но-про мене-як хочете. 

Каламбурпьш --прикладковий, 
Каламбурь, острота--приклад- 

ка. 

б 

шлягу- 

Каламенокь (матерія) -кала- 
майка. « 

Каланча--хурдигарія, башта, 
дзвіниця. і 

Калачь--калач. 



Каженовие - 

ківка. 
Калган»ь, раст. Магапіа даїапда 

-зканган. 

Каленларь -калездарь. 
Каленів --роспікання; гарту 

вання, смаження. Ї 
Каленаій--роспечений; гарто 

ваний; смажений. 
Калиберь - розмір. 
Калиграфія- -краснопис. 
Каяиграфическій --краснопис- 

ний. І 
Калильньй -гартовний. 
Калина, бот.-калина. 
Калиновка, настойка -- кали 

"нівка. Ї 
Калита--шиндокора, гамал. 
Калитка --хвіртка, фіртка. 
Калить--роспікати; гартувати; 

смажити; - орьхи--калюва 
ти горіхи. 

Калмькь, -чка -- комлик, -чка, 
кімлик,-чка. 

Калмьщкій 
кімлицький. 

Калуга--калюжа. 
Калуферт, раст. Ваізатійа уці- 

дагіз--канупір, канупер. 
Каль--гній, нечисть, виміт, 

кіз, лайно. 
Кальвинисть -кальвинець. 
Кальцій--вапкець, вапень. 
Кальщикь- гартівник. 
Каліка-екаліка; собир.--каліч. 
Калічить--калічити. 
Кальчій о» покалічений, 

дінуватий, 
Каляканьо -базікання. 
Калякать - базікати, маланта- 

рити. 
Каляки -е базікання, 

ляси. 
Камбала, ре'ба--однобдчка, 
амедь - гума. 

Камежникь--кам'янище. 
Кимелекь--комінок. 
Камелина, рраст. Сапізіїна-- |, 

рижій. І 
Каменистость -- каменястість. 
Каменистьй--каменястий. 
Хаменіє - каміння. 
Каменньй--кам'яний; ная соль 

--крухова сіль. 
Камеломка, раст. Захіїгада аї- | 

200п--кучерявець. і 
Каменоломньй каменяоський. 
Каменоломня--каменярна, ка- 

м'янище. | 
Каменолемь -каменяр. і 

Калтатевха -калганка, калга | 

комлицький, || 

ка» 

баляси, 

камааль. 

Каменотеєчьй - каменотесель- 
ний. 

Каменотесь--каменотесля. 
Каменноугольньй -- землеву- 

гальний. 
Каменщнкь--муляр. 
Камень -- камінь; (вьиходящі й 

изь водьд)--скік; (подвод- 
ньй) клипень; (кравуголь- 
ньй) наріжний;  (точиль- 
ньш) брус. 

Каменіть--кам'яніти. 
Камеристка--покоївка. 
Камешекь--камінень; (вь пер- 

стєб)- Очко. 
Камилавка--підкапок. 
Камка--одамачнок. 
Камнебурильница -- свідер- 

ниця. 
Камнебурильньй --свідерний. 
Камнеподьемница -- каміннч- 

ниця. 
Кампанія--камганія, похід. 
Камфорньй  камфоровий. 
Камфорка - фаєрка. 
Камчатньй -одамашковий. 
Камьшевка, пт. Раїицз раїи5ігі5 

- попичка, чорноголовий: 
Р. Б'агтісиз -очеретянка. 

Камьішевьй --очеретяний. 
Камньшница, пт. Оаїїїпціа ср'о- 

гориз -КОКОШКАа зелена, ко- 
кошка зеленонога. 

Камьшть раст.--Очерет; моло- 
дой-«спичак; 5сігриз, видь 
Їасизілізееканка. 

Канава--рів, фоса; (сточная) 
зериштах, 

Канавка--рівчачок, 
Канализировать -- фосуватії; 

риштакувати. 
Капаль--перекіп; протдка: на 

болоть -- сТрілиця: пиіцо- 
пріемньй-»-п'Яялка. 

Канальньй--канальський. 
Канальскій -ледачий; шахрай" 

ський. 
Каналья -тісгалець, лелащо: 
Какнареечньй--канарховий. 
Канарейка, гт.--канарка. 
Канатньй -- пиновий, линьд 

вий, колольний мотузовим| 
дворь--крутіль. 

Канатчикь -- мотузяр, мотуз- 
ньк. 

Канать--лизва, лина, кодога 
галівник, (якорньй, лодоч- 
ньй)--косяк. 

Канва--канва. 
Іандаль -- свірії, кайдани 



Канделябрь-Караху й. 

кайданиці, кайдання, чин- 
чериі, заков, заліза, пута, 
(дерев) шдиби, колодки, 
скрипиця. 

Канделябре--канделябр. 
Каникуль--вакації. 
Каникулярньй -- вакаціїйний. 
Канитель (металлическая) -- 

сухозлотиця. 
канали (матерія) -дима. 
Канифолить--калифонувати. 
Канифоль -- живиця; калиф»: 

нія. 

Канонада -- гарматнина, кано- 
нада, гарматнеча. 

Канонерь--гарматій, гармаш. 
Каноническій--каноничний. 
Канть -- лямівка, ільтичя, бе- 

режок; хвальна пісня. 
Канунь--передодень; накану- 

нь-на передодні. 
Канура--закута, цюпа. 
Кануть -- крапнути; зникти, 

зникнути. ч 
Канцеляристь--писарь, писар- 

чук. 
Канцелярія--писарня. 
Канцелярскій - писарський. 
.Канюкь, пт.-каня. 
Капанів-цяпання, крапання, 

цяпкання, капотіння, капа 
нина, 

Капать--цяпати, цянути, цяп- 
кати, шкрапати, капотіти, 
канути, каптити. 

Капеллач-(корь) капелія; (ча- 
совня) Каплиця. 

Капеллань--капелян. 
Капелька--цітка, цяточка, ця: 

тина, цЯпка, крапелька. 
Капельмайстврь -- лиритинт, ! 

капольмайстер. і 
(з пилярность --скралливість. 
Капилярньй--скрапливни. 
Капитализировать -капитали 

зувати: 
Капитализійь--напитализм. 
апитТалигтическій »- дукар 
ський, капитали тичний. 

Капиталисть --дука, дукарь, | 
лукач. 

Копиталь--капитал,  гроші;-- | 
основной-іста, істе, істина | 
неличньй -- готівка, гото і 
вик. б 

К питальньй -(основной, су- 
щестюенньй) головний, ка- 
питальний; капителовий. 
істовий. 

Колитань -копитан, калитам. 

Капитель, архит.-резстрок, 
Капитулировать -- капитулю; 

вати. 
Капишонь--к'па, коба, кап- 

тур, богородиця, відлога, 
хаптур, запинало, кобень. 

Капище--божниця. 
Капкань--ступиця, пастка. 
Каплоухій--Клаповухий. 

Каплунь--каплун. М 
Капля - крапля, 

капка. 
Капорь--очіпок. 
Капризникь- перебенля, приве- 

редник, вередій, верелник, 
вередун. комиза, комиз. 

Капризничать -- леребендюва- 
ти, химерувати, комизитися, 

цята, ріска, 

вередувати,  витребеньку- 
вати, (Гедзатися, принди- 
тися, перебграти, ворови- 
тися, кандричитися. 

Капризньй --вередливий. ви- 
требенькуватий, перебірли- 
вий, примхуватий, химород- 
ний  натуристий, строка- 
тий, норовливий, норови- 
стий, приндуватий, прим- 
хливи?. 

Капризь--комиа, комиза, прим» 
ха, пранда, вереди, вереду- 
вання, витребеньки, химо- 
рода, химороль, норови, пе- 

-, Ребро. й 
Каприфолій, раст. Саргібоїити 

--КозОЛИСТ. 
Капуста--капуста; ріпная ли» 

ственкая, раст. Вгавзіса Ма- 
рив -суріїпиця; ««цевбтная-- 
хучерява капуста)--молодая 
для  посадки--росада;-бези 
кочня--Голената капуста) - 
заячья, Зедит Теіерініцт-- 
заяча капуста, 

Капустньй--капустяний | | 
Капуть--саксаган, кінець, крат; 

капут. 7 З 
Капюшонь--каптур, коба, хаті- 

тур, капа, богородиця, від- 
лога; запинало, кобень. 

Карабкаться -- чаряпкатися! 
дратися, дертися, здерати- 
ся, злиратися, карабунити: 
ся. 

Караванньй-- валкогий: 
Караванщикь--чумак. 
Каравань- валка. 
Каракатица, Зеріа--слимод. 
Караковьій-- карий. 
Каракуля- кривуляке (о дере 



Каракуль -Касаться, 

Ву івиві ля, карлюочка, боз ! 
грачина (о письм?). 

Каракуль-осмушох, 
Карандашньй-оливцевий, 
Карандашь--сливець. 
Карантинь--калантир. 
Карапузь--курдупель. 

цьок, опецьок, опецок. 
Карась, регба -- карась, Ка 

рахфет; собир.- кзрасяЧчя. 
Каратель,-ница -- карник, ця. 
Карательньй--карний. 
Карать--карати. , 

бкле- 

Караулить--чатувати, варту- 
вати, стерегти, берегти, 
пильнувати. 

Караулка--сторожка, абахта 
Карауль--чата, стійка, варта. 

сторожа. 
Караульньй--чатовий, чатів- 

ницький, чатовницький, 
вартовий. 

Караульщикь -- чатівник, ча 
товник,  стійчик,  варті- 
вник. 

Каречунь -- сахсаган капут, 
кінець. 

Карбункулч (мел.) - б корвач; 
(ветер.) паскудник. 

Карбьшть, з00л.-- Хомяк. 
Карболка--феполь, 
Карга- ириця. 
Каргаль, пт. Апа5 іадогда -- 

царанка;А. сгесса--чиранга, 
чиренка. 

Кордамонь- курдимдн. 
Кгерета --берлин, коч. каруца, 

кароца. ! 
Каретникь-стельмах штель 

мах, сницарь; возозня. 
Каретньй--берлиновий, кочо 

вий, каруцовий. 
Карік--карий. 
Карканье--крюкання. 
Каркать,-кнуть -- скрекотати,- 

тнути, кавкати,-кнути, крю- 
кати, крявчати. 

Каркашунь, раст.-хвилівник, 
пане филонник. 

Карликь -- пуперник, курлу- 
пель, недорісток, ковтюх. 

Карманньй--кешеньковий; (о 
деньгахь) похіпни 7. х 

Кармань--кешеня. | 
Карманщижь--кешенник. 
Карминньй--бакановий. 

Карминь -бакан. 
Гарнизь--кзрунка, залім, за 

лом; (печной) примурок. | ії 
Ї 

Карп, риба--ургіпиь агіцв) 
короп, сазан, черевань, че- 
рейанька, ревуга; большой 
--чОртокрап, | мальшй--чор- 
таника, шаран. 

Карта--карта; (геогр.) мапа. 
Картавить--хоркотати, Гарка- 

вити, тринькати. 
Картавь й - шишрявий, тарка- 

вий, гаркун, гаркуша, гар- 
кавець, хоркотливий, хор- 
котавай.. 

Картежникь,-ца -- картяр, ка,, 
картівник, ця. 

Картежничать -- картяругати. 
Картежньй--картярський. 
Картежь -- картярство, к2р- 

тівництво. 
Картечина (артил.)-гармате - 

ник, 

Картина -- Образ, малювання, 
малюнок. 

Картинка- малюнок, кунштик. 
Картинность -мальовничість, 

мальовчість. 
Каотинньй  мальовничи?, ма- 

льовний. 
Картонньй--тектуровий. 
Картонь--тектура. 
Картофелина--картоплина. 
Картофель -- картопля, бора- 

боля, картоха, картохля, 
земняк; стебли карто- 
пління, конферя. 

Картофельний--картопляний;- 
кусть--каліво. | 

Карточка--картка. 
Карточньй--кабтовий. 
Картузь--кашкет. 
Картушь--везерунок. 
Карусель--релі, крутілка. 
Карцерь -холодна. 
Карча--корч. 
Карчеподьємница, рьчи. техн. 

корчувальниця. 
Карьерь--завід, заводи, скач. 
Каряка -росхаряка. 
Карячить -чепарити. 
Карезгень- Картатена. 
Кареагенянинь --картагенець, 
Касательньй--дотичний,стич- 

ний. 
Касательство, отношенів -при- 

тока, стосунок. 
Касатикь, раст. Асоги5 Саїа- 

гпи5-татарак, гав'яр; Ігі5 
Ьопеті, дегглапіса, рзецдо 
соги5--півник. 
Касаться, нуться -- торкатися, 

торкнутися,черкатися, кну- 



Каска--Каяться. 

тися, дотикатися, діткну 
тися, щуптати, пнути. 

Каска -шишак. 
Каскадеж--ускок, водоспад. 
Касса -- скарбниця; (типогр.) 

кашта. 

Кассаціонньй--касаційний. 
Кассировать--касувати. 
Кассирь--скарбник. - 
Кастаньетки- -брязкітки. 
Кастелянь--каштелян. 
Касторка -рицина. 
Кастраторь- халаштун, 

щій, валашал, валах. 
Кастрать--халаштан, валахан. 
Кастрировать- халаштати, ха: 

лащати, валашати. 
Кастріля -рондель. 
Катавасія--буча, гармидер. -- 
Каталогь--спис, реєстр, ка» 

птальог 
Катальчьй--вальківний. 

холо- 

Катаніє (на льду)- -сковзання, " 
ковзачня; (сь горь) спус- 
кання; (білья) кгчання, та- 
чання. 

Катаракта, бьльмо--полуда. 
Катарре (брояхь)-хрипоти. 
Катать--(бьлье) тачати, маг- 

лювати, качати; котити, то- 
чити; возити. 

Кататься (по льду)--ховзати- 
ся, ковзатися. 

Катафалкь--маровіз. 
Категорически- категорично. 
Категорическій--категоричний. 
Катерь--байдак, катсрка. 
Катеть, геомет.--прамка, при- 

лежник. 
Катехизись--катехизм. 
Катить- точити, котити; іха- 

тирся--котиткСяЯ, точитися. 
Каткій--котючий. 
Каткость--котючість. 
Катокь (ледяной)-- кОвзалка, 

ховзаниця, скобзалка хва- 
занка, (шоссейньшй) грасов 
ник; (для білья) качалка, 
качальня, магель, магіль. 

Католикь.-чка -- кателик, -чка, 
косіельник. 

Католичество--кателицтво. 
Каторга--каторга; галяра, га 

лера, галяра, галера- 
Каторіжникь--каторжник; га- 

лерник. 
Каторжньтії -- каторжний; га 

лерний, 

Катрань більй, раст. Сгагоро 

іагіагіса--катран. 
Катушка--покотьоло, цівка. 
Катьшь--галька. 
Катящійся, легко--котючий. 
Кафтань--жуп.н, каптан. 
Качалка--колиска; гбйлалка. 
Качаніе (раскачиваньє) -- по- 

хит, хитання, гойдання, 
хання, телілпання, ваганн 
(вькачиваніе, накачиваніє) 
помпування. 

Качать -- колисати, гойдати, 
коливати, теліпати; хита- 
ти; помпувати. 

Качаться - гойдатися, хвиля: 
тися, теліпатися, моля: 
тися, киватися. 

Качель--релі, реля, гойдалка, 
го?данка, орелі, орель. 

Качественньмй -- яковий, при- 
кметний, властивечний. 

Качество -- Якість, яковість, 
прикмета, властивість. 

Качка--гойданиця, колихнече, 
хитавиця. , 

Качкій -- хиткий, 
хибкий. 

Качкость-- хиткість, хисткість, 
хибкість. 

Качнуть -- схитнути, хибнути, 
похибнути, колихнути. 

Качокь--похит.: 
Каша--каша. 
Кашеварь,-ка--кашовар,-ка. 
Кашель--кашіль. 
Кашемиревьій-- кашмирський. 
Кашемирь--кашмир. 
Кашица--кулешик. 
Кашка--кашка; раст. Теї/оїїиті 

ргаїеп5е -- КкОНЮШИНАа, іва- 
сик; Т. топіапит--івасик, 
кошик; бвлая, Т. гереп5-- 
сіре зілля, тройнячок; крас- 
ная, Т. тєдійт-Утроїняг; 
Т. гобепз -- СИСавка. з 

Кашлянів -- кашляння, бухи- 
кання, кахика-ня. 

Кашлять--кагляти, бухикати, 
кахикати. 

Кашне--шийниця. 
Каштановьй -- каштановий; 

(о масти)--цісавий. 
Кащтань, раст. РБадиз сазіапеа 

--каштан. 
Каюта--кабіна. 
Кащей--кістяк. 
Кающі? ся,-щаяся -» покутник, 

покутниця. 
Каяться 7- похутувот и, 

тися. 

хисткий, 

кгя 



Каведра-- Кирка. 

Каєедра - катедра; казальни- 
ця, амбона. 

Кавведральньй--катедральний. 
Квадоатньй -- квадратовий, 

крижевий. 
Квадрать -- квадрат; (на шах- 

матной доскі) очко. 
Кваканіе -- рахкання, скреко- 

тіння, кумкання. 
Кнакать - рахкати, скреко- 

тіти, кумкати. крюкати. 
Квакушка--скрехотуха, 
Квартира -- житло, комірня, 

мешкання, станція. 
Квартирньй -- комірний; -ная 

плата--комірне. 
Квартировать-сидіти,мешкати. 
Квартиронаниматель, "ница -- 

комірник,-ця. 
Кварць, минер.-кремсень. 
Квасить--ккасити. 
Квасной -квасовий. 
Квасцозьй -галуновий. 
Квасць -- грецило, галун, га- 

лунина. 
Квась--квас; (хлібньй)--сирі- 

вець(для квашенья яблокь) 
піспа. 

Кваша--опара, запара. 
Квашенье, квашевнье озощи, 

плодьшм--квасиво, квасина. 
Квашня--діжа. 
Кзерху -- (куда) угору; (какь) 

догори. 
Квитанція--квит, квиток. 
Квитаться--квитуватися. 
Кегли--скраклі, краглі, скра- 

глі, краклі; (ед )--скраголь, 
краголь, краколь. 

Кедровка, пт. -- крячка, ке- 
друша; пестрая, Согуц5 са- 
гуосаїасіез--лускоріїх. 

Кедрь--цидрина, цедрина, ке 
дрина. 

Келагня--спижарня. 
Келарь-- шафар. 
Келейникь--слимак. 
Келейно -- потай, потайки, 

таємно, нишком, на самоті. 
Келейньй -келійний; потаєм- 

ний, таємний. Й 
Келья -келія. 
Кервель, раст. Зсапдїх сеге 

Ей т--теребуля. 
Керосинка - бідон, петроляЯнка. 
Керосиновьй -гасокий. 
Керосинокалильньй --гасогар- 

товний. 
Ксросинь -- гас, петроль 

расір. 
ка 

Кета, рьба--хайко. 
Кетовьій--хайковий. 
Кефаль, рьюба -- лобань, 

фала. 
Кибитка--халабуда. : 
Кивать, внуть--кивати, внуте, 

хитати,-тнути. - 
Киверь--чако. 
Кипвокь--кив. 
Кивоть - божниця. 
Кидать, нуть- швигати.-гнути, 

кидати, кинути; лишати, 
лишити, занехаюзати,уїти. 

Кизилевьшй--длерновий. 
Кизиль, бот.--дерен. 
Кизильникь, раст. Соїопеа- 

зіег упідагіз Ціпде- ирга. 
Кикимора - почвара. 
Кила, Пегта- гила; гуля, мор- 

туля (на деревб). 
Килевой--трамовий. 
Киль, кораб.-трам. 
Кинжаліь--запойсник, чингал. 
Киноварньшй--цинебровий. 
Киноварь--цинобра, цинобря. 
Кинуться (куда) -ткнутися. 
Кипа, тюкь- пачка, пака, багул. 
Кипарисньй -- чамаришний, 

ципгисовий. 
Кипарись ніьмец., Тагпагіх дег- 

тапіса-чамаришок; Сиргез- 
515  5етрег5уїгеп5 - циприс. 

Кипрей, раст. Еріїобішт апди- 
зійоїїцт--знітийник хлот 
ський-вищць раїцзіге --зніт 
дівочий. 

Кипучесть--кип'ячість; запаль- 
частість, палкість, підпри- 
ємливість. 

Кипучій--кип'ячий; запальча- 
стий, палкий, підприємливий. 

Кипініе - кипіння; шумування. 
Кипіть--кипіти; шумувати. 
Кипятильникь--казан, чавун. 
Кипятить--гріти, кипнювати; 

топити, парити (г олоко); ся 
-- грітися; -запалятися. 

Кипяток--укріп, крій, окріп, 
вар, кигень, кип'яч. 

Кипящій--кип'ячий. 

Киразонь, рагт.  ВгізіоіесПіа 
сіетаіі5-хвилівник,  хви- 
лілник, филонник. 

Кираса--панцер. 
Кирасире, латникь панцерник. 
Кириллица--Слав'янка. 
Кирка--копаниця, сокирянка, 

мотика, лискарь: (к' 7. на- 
ськають жерліова) обокар,, 

ке- 



Кирка--Кладь. 

оскарла:(сь клювом»)клевак, 
чукан, кльоф; (садовая, ого- 
родная) сапа. 

Кирка--кирх», кирка. 
Кирпичикь-- цеглинка. 
Кирпичина--цеглина. 
Кирпичникь- цегляр, 

ник. 
Кирпичньй--цегляний, цегло- 

вий, цегельний; (о цвьть) 
цеглястий; (завсдь) цегеле- 
ня, цегольня. 

Кирпиче--цегла; 
ньй) залізняк; (нехорошо 
обожженньй)недопал; (не- 
вьіжженньшй) стрівець; (би- 
тьй изь глинь сь мякиной) 
лимпач, тургук; (изь наво- 
за для топі .ва) кізяк, різак. 

Киса- капшук. 
Кисейньй--се панковий. 
Кисель--кисіль; (нзь бузині) 

сапетон; (изь сливь и ку: 
кур. крупь или изь муки 
кукур., гречневой, ржаной, 

г ячменпой или овсяной) ки- 
селиця. 

Кисельн'яй--киселевий. 
Кисеть--гаман, кисетина, 
Кисея -серпганок. 
Киска-- кицька. 
Кислець, раст. Охаїїз Асеїо5еї- 

їа 1.-заячий щавель, ща ух. 
Кислить-- квасити. 
Кислица, раст. Охаїі5--заячий 

квас. 
Кисличньй--щавлевий. 
Кисловатость--кислявість. 
Кисловатьй--кислякий, квас- 

куватил. 
Кислородньй--кисенний. 
Кислородь, хим.--кисень. 
Кислость--квасність, кислість. 
Кислота--кислощі,  кислість; 

хим.-квас; карболовая фе- 
ноль; - азотная - сирвасер: 

серная-вітроголь: уксусняя- 

цегель- 

(пережжен- 

оцетдль; лимонная -цитри- 
ногь. 

Кислотоупорньй,  хим. --ква- 
сотривалий. 

Кислушка--кислиця. 
Жисльй--кислнй, квасний; по- 

нурий, невеселий; -очень-- 
кислючий; єскисшій --ква- 
шений. 

Киснятина--кислощі. 
Кисляй -маруда, тюхтій. 
Киснуть--кваснути, квасніти. 

нисліти, киснути. 

Кистень--обушок. 
Кистистьй -- гронистий, ро» 

нуватий. 
Кисточка (у платья, ковра, 

сбрум)-китичка; (на конц 
кнута)-пукалка; (у живо- 
писцевь) пензельок, 

Кисть--(руки) кисть; (маляр- 
ная)--щітяк:(живопис.) пен- 
зель: (бахромчатая) китиця; 
(виноградн.) гроно; (нзь ще- 
тинь или волоса) щітка, 
квач; (цвьточная или пло- 
доваз) кетяг, китяг; (про- 
са, свса) волот; (камьіша) 
куниця; (кукурузьї)) киях; 
(вь одежліь и пр.-кутас. 

Китаєціь--хинець. 
Катай -- Хина, Хинська дер- 

жава. 

Китайскій-хинський. 
Китазнка--хинка. 
Китель -чаймигеля, 
Китобойньй -- баленобійний, 

кульомсбійний. 
Китовьй--баленовий, кульом- 

ний. 
Китоловь--кульомоловець, 
Китообразньй--кульомуватий, 

баленуватий. 
Кить, зоол.-балена, кульома. 
Кичиться--пиндючитися,прин- 

дитися. 
Сичливость--чвань, пиха. 
Кичливьй--серлопишний, пи- 

хатий, чванливий, кокош- 
ний. 

Кишечньй-- кишковий. 
Кишка--кишка; (тонкая)-стру- 

ниці; (прямая) кутниця, за- 
днянка: (двьнадцати перст»- 
ная) перевалькувата киш- 
ка. 

Кишкою--ключем, низкою. с 

Кишнець, раст. Согіопагити 5а- 
ішгит--колянадра. 

Кишьть--комашитигя, кишіти. 
Кіевскій--кианський. 
Кій-кий, кийок. 
Кіоскь-Ятка, таш, таша. 
Кладбище--кладовище, кладо- 

висько, гробовище, гробки, 
цвинтарь, цинтір; еврей- 
ское- окуписько, окопище. 

Кладбищенскій - кладовищан- 
ський, цвинтарний 

Кладовая- комора, хижа; теп- 
лая--стебка. 

Кладчикь--кладій. 
Кладзь--скарб. 

11 



Кладь--Кличь. 

Хладь -- тяга, вантаж, тягар, 
вага. 

Кланяться--уклонятися: доугь 
другу--витатися; чьмь - да- 
ругати що. 

«Хланяясь--клінно, 
Жлапань (ві муз. инс.)--хлап, 

хлипавка, хлипок; механ.-- 
клац, клацон. 

КК пассифицировать -- клясува- 
ти, клясификувати. 

Классическій --клясичний. 
Кілассньшй -- клясовий; ранго- 

вий. є 
М лассь--кляса; розділ; ранг, 

стан. " 
Хпасть - класти. 
лева ів -- дзюбання, 

вання. 
Клезвать -- дзюбати, клювати, 

клюкати. 
Клевачь--оскарда. 
Клеверь, раст.Тгіїоїйшт топіа- 

лип, (г. ргаїеп5е-- івасик, 
коношина, орішок, кеман- 
жа, комана, команиця, ко- 
шик, 

Клевста--наклеп, обмова. 
Клеветать -- обмовляти, обрі- 

хувати, клепати, набріху 
вати. 

Клеветникь, ца--обмовник,-ця. 
Клеветническій -- обмовний, 

набрехливий. 
Жлевреть--прибічник. 
Ж лесвой--каруковий. 
Клеенка--церата. 
Клеенчатьй - цератовий. 
Клей -- клей; столяривій--кЯ- 

рук, карюк; вишневьй -- 
тле 

Клейка--клсеіння. 5 
Жлейк глизявий, держкий, 

липкачий, гипхозатий, лип- 
кой, пипковатий. 

Жлейкость--глизявість, держ- 
кість, липкачість, липко- 
ватість, лилкість, 

Жленпьньй--клейний. 
Клеильщикь, ца - клеїльник, 

мя, каручник,-ця. 
Клейменіе--штемпування, 

врування, клейнування. 

Клеймильшикі: --штемпарь, та- 
"ровник. 

Клеймать--ксейнити, таврува- 
ти, шізмпувати. 

Клеймо -штемп, тагрб, кле" но. 
Жлеймовщикь карбівничий. 

клю 

"та- 

Клейстерь--шліхта. 
Клеить--клеїти, кагучити. 
Клень, бот. Асег ріоіапоідер-- 

клен, полевой, раст. Всег 
сатрезіге - паклен, паккі- 
нок, чорнокленина, неклен. 

Клепало--калатало. 
Клепать -клепати. 
Клепка (заклепьваніе) --клв- 

гання; шкаля. скаля (вь 
бочкь,  кадкі);  собир. -- 
скалля. 

Каесть, зоол. Рохіа--кукуру- 
"зайка. 

Клецка--галушка. 
Клешня--клішня, клешня, щи- 

мало, щипа. ; 
Клещакь, насік, -- Богпісиіа 

аигісиіагіа - корець. 
Клещевина, раст. Кісіпи5 сот 

пипіз5--ра йлерево. 
Клещеногій--клишавий, чевер- 

ногий, клишоногий. 
Кледи--кліщі, обценьки; 

рев. лещата. 
Клещинець, раст. Ягсеп та- 
сиїагит - КОзЯЧа борода. 

Клеш'ь- кліщ; --овечій  Меїо- 
різади5 оуміпи5 -кліщ вівчий. 

Клизм --лєватиза. 
Клийканіе--гукання, кликання. 
Клакать,-кнуть - гукати,-кну - 

ти, кликати,-кнути. 
Кликуша--крикливиця, 

чинна. 
Кликь- поклик, гук. 
Климатическій -- підсоняшний. 
Климать--підсеання. 
Клинить--клинцювати; пліши- 

ти, заплішувати. 
Клиновидньй--клинчастий. 
Клинок» --(клиньшекь) кли- 

нець, клинок, заплішка; 
(стал. часть рЬж. сружія и 
ножа) лізко; (косьї) поло- 
тенце; (у ножнице) обзел. 

Клинообразньй -- клинуватий, 
клинчастий 

Кпинцовка--Клинцюваяня. 
Кяннь--клин:; (деревянньй)- - 

плішк Скеліьа) глоба; 
(остр. уголь) косях, 

Клиньпиесь- клинецья 
Хлирихь - церковник. 
Клирось-крилос 
Клирошанинь-- канархист. 
Клирь-духовенутво. 
Клистирь- лєвбтима. 
Кличка прикласка, призвіще. 
Клизь-поклик. 

де- 

при- 



Клобукь--Кнопка. 

«Слобукь--каптур. 
"Млоковатьй,  клочковатьй-- 

клочкуватий. 
Жлокотаніє--фльокання, клеко- 

тіння, клетіт, булькотіння. 
Жлокотать--фльокати, клеко 

тіти, було"отіти, лолотіти. 
Жлокь--жмуз ( олось, шерсти) 

--пелех, косом; (кожи, тка- 
ни, бумаги)--клапоть. 

Жлонить--хилити; ся  (накло- 
няться) шникнути; (итти) 
їтися. 

Жлопець, о раст. Вбіпапіпи5 
Сгізіа Саїй--бубовник; Зіа 
рбуїеа ріипаїа--клокічки. 

Жаосповникь, раст. Шеріїйцт 
гидегаїе -- зайчик; |едит 
раїц5іге--багно. 

Клоповьій -блощичий. 
Клопь, наськ.--блощиця. 
Жлотикь, морс. -гаєвка. 
Клохтаніе--квоктання. 
Клохтать--квоктати. 
Клохтунья - квочка, 
Жлочекь -- жмутик, клаптик, 

клапоть. 1 
Клубить -- клуботатися;-ся -- 

кужелити, кужелитися, по- 
шисати. 

Клубиться, вихриться--курбе- 
лити. 

Жлубника, раст. Егадагіа соі- 
іпа--получиці, полуниця, 
польовниця, половниця, кап- 

шук, хрускавки:ліьсн. или 
альпійск., Р. уезса--ягідник; 
(кусть) полуничних, полу 
нишник. 

Клубничньй--полуничний, по- 
лунишний. 

Клубокь--клубок, клуб. 
Жлубь--(собраніс) клюб; (ша- 

ровид. вещь) клуб. 
Клуша, пт. Согуц5 птопедціа-- 

галка; квочка. 
Жлькастьй -- ікластий, ікла- 

тий. 
Жлькь -- йкло, 

клевак, клак. 
ЖКльтка--клітка; для птиць -- 

куча, коєць; четьтрехуголь- 
никь- карта. 5 

кловак, кло, 

КлЬтчатка- пліса. 

Кльтчатьй -- картатий, кар- 
тацький. 

Кабть -- хижа, для птиць -- 
куча. 

Жлювь--дзюб, носок. є 
я 

Клюка '-- костур; (пхочерга) 
ожог, ожуг, коцюрга. 

Клокна, раст. Массіпіцт оху- 
сосси5-журавина. " 

Клюкзенньй--журавинний. 
Клюнуть--уклюнути. 
Ключевая (родниковая) осока, 

раст. Сагех ргаєсох -- кри- 
ничана осока. 

Ключеной--ключовий; крини- 
шний, джерельний, джере- 
ляний. 

Ключица, анат.-шляма, дуж- 
ка, перепело. 

Клочникь, ца -- шапарь, ка, 
шахварь, ка. шафар,-ка. 

Ключничать--шафарувати, ню- 
парувати. 

Ключь -- ключ; (источникь) 
джерело, жерело, живець; 
(горньй) риньовка. 

Клякса-плямула. 
Клянчить--яклити, циганити, 

канючити. 
Кляпикь -- (сапожньй ножь) 

унилп. книп. 
Кляпць--лабгти, ступиця. 
Кляпь--затичка; цурка. 
Клясть--кляс ги. а 
Клясться, поклясться--запри- 

сягати, заприсягти. 
Клятва -- клятьба; присяга: 

проктін. 
Клятвенног-присягаючися, 
Клятвенньїй-- присяжний. 
Клятвопреступленіє -- криво- 

присяга. 
Клятвопреступникь, ца --кри» 

воприсяжник,-ця. 
Клятвопреступньй -- криво- 

присяжний. 
Кляуза- клявза. - 
Кляузникь,-ца -- кхлявзовець,- 

виця. 
Кляча -шкапа, шкапина, шна- 

пиняка, шкапійка, шкапій- 
чина, шкагіка, шкінька, 
ш'евляга. хабета, гатика, 
хаба, пакінь, каздиба. 

Книга -- книга, книжка. 
Книгопечатаніє -- друкарство. 
Книгопечатня--друкарня. 
Ккигопродавсць -книгарь. 
Книгопродавческій -- киигар- 

ський. 
Книгохранилищеа -- книгоабір, 
Книженка -книжчина. - 
Книжньй -- кайжковий, пись- 
менний(магазинь)кнагарня, 

Кнопка- цвяшок, гудзля, 



Кнутикь--Кожевничать. 

Кнутикь -батіжок. 
Кнутище--батюга, батуга, ба- 

тура, батурмен. 
Кнутовище -- пужально, 

жало. 

Кнуть--батіг, поганяйло, кар- 
тач: (кончикь хлопающій) - 
лускавка, лупкавка. 

ХКнягиня--княгиня. 
К«яжекь, раст. Вігадепе а!рі- 

па-вп'юнець. 

Жняженіе -- князювання; кня- 
зівство, князство. 

Княженика, раст. Кибиз агсії- 
си5--швелська малина. 

Княжескій -князівський, кня: 
жий, князький, князьський, 
княжевський, княженець- 
кий, княжецький. 

Княжество--князівство, княз- 
стБо. 

Княжествовать -- князквати. 
Княжичь -- княжа, княжя, 

княгня. 
Княжна -- князівна, княгівна. 
Князекь--князько, князя; пт. 

Раги5 таїог--сикір, сикорка. 
Князь--князь. 
Ко--до, герсд, на. 
Кобель--пес. 
Кобенить--корчити. 
Кобениться -- корчитися, ви- 

кривлятися. . 
Кобчикь, пт. -- кібець, кібчик. 
Кьбура--покровець. 
Кобьіла--кобила. 
Кобьлица--лошиця, 
Кобьлій--кобилячий. 
Кобьлка--кобильчина; нас?к. 
--коник. 

Кобьілятина--кобилина. 
Кованіе - кування, клепання, | 

кованка. 

| 

пу- 

| 
| 
і 

Кованьй --кутий. 
Коварньй--підступний. 
Коварство--підступ. і 
Коварствовать--лукавити, хи- 

трувати. | 
Ковать--кувати; підковувати; 

(о наськ.) тріщати, свірчати. 
Коверкать--корчити, кривити; 

калічити, нівечити 
Жоверникь;-ца--килимник,-ця, 

коцарь,-ка. 
Коверь-коць, килим, кобер: 

(стьнной, продолгозватьшй)-- і 
паратарь. І 

Ковка--кування; підковування. | 
Ковкій--ковний. | 
Ковкость--ковність. 

Коврига--бухан, буханець, ку- 
лидка. 

Коврижка -- пірник; медяним, 
медівник. 

Ковровьй--килимовий, ковер- 
цовий, коцарний. 

Ковчегь--божниця. 
Ковшикь--корчик, корячок. 
Ковшь--корець, коряк, міви. 
Ковь-- підступи. 
Ковьшлевьшй--кейловий. 
Ковьіль, раст. 5іра сарійаїа- - 

тирса, ковила; 5. реппаіа-- 
кійло, кейло. 

Ковьлянієе шкандибання, 
- шкитильгання. 

Ковьлять--шкандибати, шки: 
тильгати, кривуляти. 

Ковьряніе--колупання, копир- 
сання, копиряння, корман- 
ня, корписання шкалубан- 
ня, шпортання, шпиртання. 

Ковьрять - колупати, копирса- 
ти, копиряти, корпати, кор- 
писати, шкалубати, шпор- 
тати, шпиртати. 

Когда--коли, як, наколи;-бьм-- 
коли-б, якби; то колись -же- 
а як.--єще-- ще як; нибудь-- 
аби коли, коли небудь, ко- 
лись. 

Коготь--кіготь, кіхоть, пазорь, 
пазурь, шпоня. 

КогтиС'ьй--пазуристий. 
Кое гдь--подекуди, де-де, лде- 

не-де. . 
Кое-какой -сякий- такий, аби- 

який, який-небудь. 
Кое какь--аби-як, як небудь 
Кое-когда, изрьдка -- неколи, 

-деколи, коли не-коли. 
Кое-кго я одеяки», дехто, хтось 
Кое куда -- подекуди, декуги 

аби куди. 
Коечньй--лежалковий. 

Кое что - дещо, де-яке, аби-що 
щось; дещиця, абищиця. 

Кожа--шкура, шкіра: єболоч- 
ка--оболона, кожушок; (сь 
ромятнає) - лимарщина. 

Кожаньй--шмура'Яний, шку- 
ряний, шкіряний, шкіфрений. 
скіраний. 

Кожевенньй -- чинбарський. 
гарбарсь ий. 

Кожевенньй заволь-чинбарня.. 
Кожевникь- чинбарь, чимбарь. 

тарсарь, кожом'яка. 
Кожевничать -- чинбарувати.. 

тарбарувати, 



Кожевничество--Колесо. 

Ж ожевничество -- чинбарстза0, 
гарбарство. 

Жожица--шкурка, кірка; (на 
молокі, кисель) кожушок; 
(шелуха)--лупьна. 

Жожаньй--шкурний, шкірний. 
"Кожура (потерян. при линя- 
ній) - линовище. 

Коза--косза, цапура; дикая -- 
сайгак. 

Жозакинь--козакин, козачина. 
Козачка (вь плугь) -чепіга. 
Козелець, раст. Капйипсиіц5 

Саззибіси5-татошник; 5со 
теопега ригригеа--стоголов, 

стоголовник; 5. го5еа-- 3мі- 
йовина; Тгадородоп рга- 
«еп5і5-линок. 

Жозель--цап, цапур. 
Козельн рожки, раст. Відеп5 

ігірагіїїа--собачі реп'яшки. 
Жозельникь, раст. Тапасеїцт 

миідаге--пижмо, навротич. 
Козій козячий, козиний. 
Жозленокь--цапеня, козля. 
Жозлиньй -- цапиний, запля- 

чий, цапів, цаповий, 
Козлиться--коТтИТИСЯ 
Хозлобородникь, рост. Тгадо- 

родоп -- побородник; видь 
та)|ц5 -- козелок, козельок. 

Жозльюм-передок. 
Козль (для распилки доовь)-- 

кобильниця, кобилиця; (у 
бочаровь) стелюги. 

Хозлянникь  вонючій, раст. 
Опопіз Пігсіпа--царь-8ілля. 

Хозлятина--цапина. 
Жозни--підступи. 
ЖКозодой, пт. Саргітиїди5 ейго- 

раєц5я - зозуля нічна, сплю- 

ха, дремлюга, леляк, лежух. 
Козочка--кізка, кізонька. 
Козуля Сегуй5 сарієоїно 

сарна, (самець) -- сернюк. 
Козьристьй--світкуватий. 
Козьтрньш--світковий. 
Козьрь--світка. 
Козьрять (вь карт. игрь) -- 

світкувати; лаяги. 
Козявка -- комашка, 

казюка. 
«озьеподобньй--ксзуватий. 
Жоядунь, нья -- химородник,- 

ниця, характерник, ця, ча 
клун, ка, чаклій ка, знат- 
ник,-ця, чародізник, - ця, 
чарівник, ця, опирик,-ця. 

ЖКойка--лежалка. 
«окарца--квіткара. 

кузька, 

Кокетка -- зальотниця джен- 
джеруха, придзигльованка, 
омизниця. 

Кокетливьій -- фіцігорн "й, за- 
льотний, придзигльований, 
лженджуристий,омизливий- 

Кокетничать--кокетувати. 
Кокетство -- кокетерія, коне- 

тування. 
Коклюшь,мед.--скуса, кашлюк. 
Коконь. куколка--засклеп. 
Кокотка (на пальцахь) -- щи- 

колотки. 

Коксь -кокус. 
Кокусь, раст. РоїепНйа уега 

--кокус. 
Колба, рьба--пискарь: (перег. 

кубикь) матра, перепуст. 
Колбаса--ковбаса. 
Колбасникь, ца--ковбасник, ця 
Колдованіе -- чаклування, во- 

рожіння, чахрування, жо 
мороджіння. 

Колловать--чаклувати, чахру- 
вати, химородити, харак- 
терствувати, чарувати. 

Колдовство--химорога, хммо- 
роль, чинки, чари, чарі- 
вництво, чарування. 

Колбасньй--ковбасний. 
Колдунница, раст. Сігсаєа Ми 

іепапа--осот. 

Коллукь, нья -- характерини,- 
ця, чаклун, нка, химород- 

ник,-ця, ворожбит, ворожка. 
чарізник, - иця,  чародій 
ник, ця. 

Колебаніе--хитання, колихан 
ня, коливання; вагання, 
непевність, сумнів. 

Колебагеленьй -- хитливий, 
похитний. 

Колебать--- хитати хилитати, 
хибати. фаяти, коливати. 
колихати. 

Колебаться- хитатися,  хиля- 
тися, хибатися, хвіятися, 
холітатися; вагатися. 

Коледлющійся - хисткий, жхиць- 
кий, хитючий, хибкил. , 

Коненхоровьій-- перкалевий. 
«оленкор--перкаль. 

Колесить-- колувати. 
Колеснакь -- стельмах, 

царь, кололій. 

Колесниця-- когісниця. 
Колесньй-- колісний. . 
Колесо-- колесо, (махсвое)--кр 

тень. 

сни- 



Колечньй--Кольраби. 

Колечньй--каблучковий, пер- 
стеньковий. 

Колея--тор, колія, 
Кониха--колька. 
Колировать--очкувати. 
Колировка --очкування. 
Количественнь:й--кількостний, 

числовий. 
Количество -кількість, число. 
Колка-колоння; штрикання, 

шопнгання. 

Колкій- -ущипливий, уразли- 
вий, який, колючий. 

Колкость--ущипливість, ураз- 
ливість. 

Коллективньй--гуртовий. 
Копобокь--буханець. 
Колобродить- броїти. 
Коловороть-цендибор, коворот. 
Коловращатель, анат.--верти- 

лець. 
Коловращеніе--колування. 
Колода (гля утрамбовки земли, 

вбиванія свай)- баба; (ле- 
жачев толс. дерево) колода; 
(гнилгя) охабг: (зодопойная) 
жолоб, корито: (карть)тагія. 

Колодез ьій--студняний, коло- 
дязний. 

Колодезь -- студень, 
колодязь. 

Колодка (кандаль дерев.) - 
скрипиця, (цьпю) кайдани, 
жайданиці; (обувная) копил, 
стрілиця, зраз. 

Колодникь--в'язень. 
Колоколенка--давінничка. 
Колоколекньи-- дзвінничний 
Колокопьнньй дзвінний; 

(язькь) -телепень. 
Колокольня--дзвінниця, турня. 
Колокольчикь-раст.  Вадшіедіа 

ушідагіз -- оксамит, орлик. 
водозбїр, голубки, орлики, 
дзвіночки, римщина, Сат- 
рапиїа  гапипсиіоідся--зба- 
ня, звінка, звонець, пукалка 
С. регзісобоїїа аїбаріепа-- 
котелички; (деревянньшй для 
скота) клокічка. 

Колокольщикь--давінник. 
Кояскь -кілох; (у скрипки, 

віолончели)--закрутка. 
Колольщикь--коліи. 
Коломенка, ткань--каламайка. 
Колонизаторь - осадник. 

Жолонизація -осадництво. 
Колонкзировать--осадж увати,- 

дити. 
Колонисть--осадчий. 

студня, 

Коленія--осада. 
Колоніальньй--осадовий, 

льочіЯяльний. 
Колонна--стовп. 
Колоннада--стовпіння. 
Колосистьй--копосистий. 
Колоситься--колоситься, 

лосіти. - 
Колосникь, механ.-рушт. 
Колосница, раст. 5іаспуб гес- 

ка 1.-чистець. 
Колосньй- колосовий. 
іСолосогать (молотить)-гарм а- 

. нувати. 
Колоссальность--величезність, 

велетенність. 
Колоссальньшй--величезньій пе- 

летенний. 
Колось-- колес;(проса или овг а). 

волот. 
Колосяной-- колосовий, 
Колотило--стукало, стукачкеа, 

калатало. 

Колотить - шустрити, лупцо- 
вати, щтапувати, шпарити,. 
стусувати, репіжити, чу- 
стрити, чухрати, товкти. 
тіпати, чесати. тусати, та- 
сувати, човпти, прати, по- 
бивати, калатати, кібчити: 
(бить)-пущити. 

Колотиться, биться (о сердці) 
--калатати. 

Колоткій -- грудкуватий, ви- 
боістий. 

Колотовка--копистка. 
Колотушка--клепало, довбеш- 

ка; штурханець. 
Колотьрить -- крамарювати, 

брехнювати. 
Колотьрникь,-ка- плетун, ка. 
Колоть;, колоти: шпигати; ньть. 

(о бол..)-- скеміти; (ломать)-- 
лупати. 

Колотье--кслоття; рубання. 
Кояпакь--бонетка, ковпик: те- 

лепень, тюхтій. 
Колптунь, мед.--ковтун. 
Колчань (чехоль для лука ю 

стрвль)-сагайдак, сайдак. 
Колченогій--кутельногий, ку- 

терногий, клишоногий. 
Колченожить-- шкандибати 
Коле--ктл, пала; (палк.) паті 

(небольшой) пацикілок. 
Кольевой--кілковий. 
Кольнуть -- утрихнути, ушпи- 

гну. и, шиминути, г:ебенути. 
Кольраби, раст. Вгаззіса оЇе- 

гасеа с ціогара - кал»ріпа, 

он 

ко- 



Кольцевой--Ком. 

Кольцевой -- кільчатий; ка- 
блучковий. 

Кольцеобразньй--каблучкува- 
тий, ооручкуватий. 

"Кольцо (кругь) окільце; (ко- 
лечко) обілець, обручка, ка- 
блучка, каблука. 

Кольчуга -- панцеранка. 
Кольчужньй--панцеранковий. 
Кольбель--колиска. 
Копьбельний--колисковий. 
Кольмага--лормез. 
Кольханіе--колисання. 

г2юхнуть -- фаяти, ко- 
лисити, - снути, холибати, 
качати. 

Кольжхаться--кописатися. 
Кольшехь -- прикілок, кілок, 

кілочок; (имЕкчцій назна- 
ченіе чеки) загвіздок. 

Коліьнньй -- колінчий, - ная 
кость--околінок. 

Коліно -- коліно; покоління; 
(магибь) зазорот; (рЬки) 
заворотень, заворот. 

Коліногреклоненіє -- навколі- 
шкузання. 

Колінце, вь стебль--колінчик. 
Кольнчатьй -- колінкуватий, 

колінчастий, колінуватий. 
Коліть -дубнути;гинуту,д'хти. 
Колюка, раст. Сагіїпа уцідагів-- 

відкасник. . 
Колючій--колючий, шпичаку- 

ватий, остькуватий, кілкий, 
колький, 

Копючка -- колючка, шпичка, 
колька, раст.  Хапібійт 
(вріповит) -- страхополох, 
коляк, чортополох, холера, 
холерна трава; Х. 5ігита- 
сит -- залузник; Сагдіциз5 
даєгів--буляк. 

Колюшка, рьба ОСазіегозіеця 
асчіеаїцз--чортик 

Коляска--коч, коляса. 
Колясочка, дітс.- фурик. 
Команда (отрядь солдать, зки- 

пажь сулна) -- команла. 
(команд. слов.) загад, на- 
каз, росказ. 

Командировать, откоманлиро- 
вать--відряжати, відрядити. 

Командировка --відряд, відря- 
дінка. 

Команлирь--отаман, верхово 
да, старшина, привідець, 
приеідця. 

Командован:2-привід. 
Конад овоть -- отамаї /вати, 

старшинувати, 
дити. 

Комарь--комарь. 
Комедіанть, тка--комедіян, ка. 
Комедія--комедія. 
Комель--прикорень, відземок; 

(связан.конець у метльх) 
тичка. 

Комста--віха, мітла, 
Комиссарь--комисар. 
Комитеть--комитет, рапа, ви- 

діл. : 
Комическій - комичний, кумед- 

ний. 
Комкать--жужмити, бгати. 
Комковатьй -- грудкуватьй, 

жмачкуватий. 
Комкомь -жужмом, жиачкої 

Комли  (вьсоко скошенной 
травь?)- погривини. 

Комментарій--коментарь. 
Коммечтаторь--коментатор. 
Комментировать -- поясняти, 

ясувати, коментувати, ко- 

ментарювати. 
Жоммерц я--гандель, гендель, 

комерція. 3 
Коммерческій -- гандльовий, 

гендльовий, торговельний, 
комерційний. 

Комната- гскій, світлиця. 
Комнатнь й -- хатній, гокойо- 

вий, світличний. 
Комодь--комод, комода. 
Комокь--стропа, грудка. 
Комп-ктньй -- стислий, ком- 

пактовний. 
Компанійскій - товариський. 
Компанія -- компанія; товари- 

ство. 

Компачніонь. нка-спільеник. ця, 
товариш, шка, сябсер, сябро. 

Комг лексія--статура. 
Комплектовать - комплєктува 

ти. 
Комплекть--комплєта, 
Комплименть комплімент. 
Компость--гноївня. 
Компоть-- узвар. 
Ксмпресорь--натискач. 
Компресь - грійливиці. 
Компрометировать т компро- 

митувати. 

Комфорт абельнькй, удобньй -- 
придобний. 

Комфорт, удобство--гридоба. 
Ком -груда. грудка: кубгток; 

комья- кубаття: (гльоа зем- 
зл) кицка, счхиба;  шком-я 
ше. сть--ксваки. 

верхово- 

комета. 



чопнерть Ки г. 

Конверте --коперта. 
Конвоировать-- вартувати, кон- 

воювати, ескортувати. 

Конвой- конвой, ескорт, вар- 
та. 

Конвульсія--корч; множ.--кор- 
чі перелоги, (у дьтей)-мимо 
хід. 

Конгломерать --зліпище, злі- 
пак 

Хочдиторская--цукерня. 
Кондиторь- цукерник. 
Конекь (для катанія на льду)-- 

скобзун; (костяной) нарт; 
(лошадка) коник: (насік.) 
коник; (рьба) коник: (на 
крьш5) щит; (верх. косякь 
у дверей и оконь) гловарь, 
глогень. 

Конець--кінець, край, кончи- 
на. послід, послідок; (села, 
горола) кут; (причальньй) 
линва, кодола; (у сапожни- 
ка) дратва; (сходки, собра- 
нія) росходинви. 

Конечно--авжеж, атож, ввич- 
ме, звичайно, звісно, пев- 
на річ, відома річ, запевне. 

Коночньй -- Кінцевий. 
Ковина--конятина 
Коническій--стожковий. 
Конкурирсвать--іти  взаводи 

з ким, конкурувати. 
Конница--кіннота. 
"Коннозаводство- конярство. 
Конньй -кінний, комонний. 
Коноваль--коновал. . 
"Коноводь -прикідець, привід- 

ця, привідник. 
Кочовязь-- пута. 

Конокралство-- коноводство. 
Конокрадь--коновіл. 
Конопатить--глобити, паклю- 

ватнимхомь -- мшити; за- 
мазкой-- шпаглювати. 

Конопать -глобня. 
Конопаченье -- пахлювання, 

глобіння. 
Конопельникь, раст. Епрабогі- 

ит саппаріпот -стдаш. 
Конопля -- коноплі, (мужскіе 

стебли) - плоскізь, (сьмен 
ная) Саппабі5 5айуа ма 

тірка. 
Конопляникь -- підмет, коноп- 

лище. 
Коноплянка, пт. Егіпдіїа Піпа- 

тіа -- коноплих; Е. сабпа- 
ьіпа -- конопельник; раст. 

Відеп5 іірагійа -- череда, 
стрілки. 

Конопланьй--конопляний; (о 
маслі) сім'яний. 

Конская мята, раст. Матгибійта 
диїмаге шандра, шанта. 

Конскій, лошадиньй -- кінь- 
ський, конячий. 

Конскіи чеснокь,раст.Тецегійт 
зсогдїйцт - скордія. 

Констактинополь--Царіград. 
Конституціонньй -- конститу 

ційний. 
Конституція- конституція. 
Континентальньй -- суходіль- 

ний, континентальний. 
Континенть -- суходіл, конти 

нент. 
Контора--бюро, писарня. 
Конторщикь -- писарчук, пи- 

сак, писака. 
Контрабанда-- пачкарство. 
Контрабандисть -- пачкарь, 

пачковоз. 
Контрабандньй--пачкарський. 
Контрактньй -- конпрактовий. 
Контракть--умова, контракт. 
Контрасть--гротивність. 
Контролерь--перевірник, згля- 

дач, контролір. 
Контролировать -- перевіряти, 

контролювати. 
Контроль  (досмотрь) згляд. 

(провірка) перевірка 
Контрь-гайка--прозишрубка. 
Конусообразньїй -- стожкува- 

тий. 

Конусь--стожок. 
Контурь--Обвід. 
Конфекта-- цукерок. 
Конфискація - конфиската. 
Констатировать -- свідчить, 

констатувати. 

Конфузиться, сковфузиться - 
засоромлюватися, сороми- 

тися, засоромитися. 

Конфузливьй -- соромливий. 
Кончеть-чить -- кінчати-чити, 
скінчити; ся- минати - ну 

тися: конати, сконати. 

Кончикь.-- кіпчик. 
Кончина--скін, сконання. 
Конь--кінь; (пикій) -- тарпан; 

(свБльйи сь черн. мли рьм- 
жими гятнамьи) -з таркач; 

(ретивь'й) баский кінь, гро- 
мак: (боекной) румак: (хорошо 
ндущій шагом) ступак; конь, 
конекь, шррьба, Зупдпаймю 
Мурросатроз8-менька. 



конькосвжець --Корзина. 

Конькобьжець--скобзач. | 
Жонюхь--форналь, машталір, 

стайнични, коняо. 
Конюшенньй -машталірський, 

стаєнний. 
Конюшня- стайня. стайниця, 

станя, кінниця, кінник, ста- 
дарня, конярка. і 

Копальщикь--копач, грабарь. 
Копаніє--копання. 
Копать--копати, рити. 
«Копаться -- копатися, ратися; 

шпати, - шпити, шпитіти, 
корпатися, шпортатися, 
шурпатися,  шупортатися, 
кичматися.гомозитися, вов- 
тузитися, марудитися; (мед- 
лить) -мацатися. 

"Копеечка--копійчина. й 
Хопеечньй--копійчаний, копі- 

яшний. 

Копейка - копійка. 
Жоперщикь--пікінер. 
Копилка--карнавка. 
Жопированіе--копітовання. 
Копировать--копіювати. 
ЖКопировщикь--кепіювальник. 
Копить -- збирати, збивати, 

коптити. 
Копійсть--списовник 
копія -- список; (рукописи) -- 

перепис. 
Копна (сьна)--копиця; 

в» 60 сноповь) копа, 
Копоткій--марудний. 
Копотливьй, см. Копоткій. 
Копотньй--курний. 
Копоть, сажа-кипоть, киптява. 
Копошиться- ворушитися, ко- 

мешитися, комашитися, ко- 
пишитися. 

Хоптильня--димарня, курня. 
Хоптить, закоптить--залимлю- 

вати. задимляти, задимити, 
курити, закурити. 

Копотунь,-тунья--маруда. 
Моптіть--коптіти. 
хопченіг -піддимлення. 
Хопченоє (восбще)--піддимок, 
Копченьй--підпимпений. 
Копьтистьй--копитатий, 

питуватий. 
Копьтньй--копитовий. 
Копьто - копито; раздвоєн. ра- 

котиця, ратитя. 

Копьтчатьій--копитуватий, 
Жопь--копальня; -жельзная -- 

-- рудня; каменоугольная -- 

(хльба 

ко- 

| 
й 

| 
ї 

вугальня:-золотая -- золет- 
ня; соляная -солониця; -на- 
вестковая--вапнярка;-песча- 
ная--пісчарня. 

Копье--спис, ланча. 
Копьевидньй--списуватий. 
Копкевища--ратище. 
Кора--шкора, шкорупа, скору- 

па, корина. 
Корабельньй--кораблевий. 
Корабельщ кь--корабельник. 
Козаблекрушеніве -кораблегин. 
Кораблестроитель --корабель- 

ник. 
Корабле-троительньй -- кора- 

бельний. 
Корабль--корабель. 
Коралловьй--коралевий. 
Коралль--ораль. 
Корга--шкириьда. 
Корда--линка. 
Корлегардія--буцегарня. 
Коректировать--корегувати. 
Коргктура--коректа. 
Коренастьи, плетньй--окадь- 

куватиий, осадкуватий, васа- 
дистий. 3 

Коренистьтй (о раст.)--корінча- 
стий, корінистий. 

Коренникь--голобельник, то- 
лобельний кінь. 

Корекной--засадний, грунтов- 
ний; (о зуб) кутній, чере- 
віоний, черенній; (первобьт- 
ньй) перв сний, давній. 

Корень--корінь; собират.--жо- 
ріння; корост; -лубильньй, 
раст. Біаїсе Іашіоїїа--кір- 
мак, кироман;-желтьшй 5. 
«аіагіса -- кермек; -царскій, 
Ачігапіїа гізуог-гоюче зіл- 
ля: освсяньшй, раст. Тгадо- 
редоп роргіїої ст -- побо- 
родник: всячій, бБльй, Асо- 
піки Іусосіопитп Гиїеит -- 
цар-зілля: Я. пареїшце -- Ко- 

громовьй, Нзрагадиз 
5іімеєігі9 -- Заєчий холодок 
-«сухотньй, Агит тасиїаїшт 
-зкозяза борола: -- солодко 
вий, СІусуггіпіга еспіпаїа -- 
гополець; красньй, Впспоз 
с.лсіп із - мелуница, румян- 
ка; -серлечньй, Роїепійів 
іогппепіїйа  5спгапК -- кру- 
Зілля. 

Когешекь--корінець; спинка 
Кооржовить--шкарубити. 
Коржавіть-- шкарудіти. 
Корзича-кіш, кошик, ксшеов- 



Корзинщикь--К» , Чвванів 
ї 

ке; (ручная изь лозьі)--са- 
пет, сапетг, сапетка, лоза- 
ник, опалха, кобеля, , ко- 
шіль. 

Корзинщикь--кошикарь. 
Коридорь--сіни. 

ить, упрекать -- картати, 
дорікати, докоряти; ся--ко- 
ритися. 

Корица--цинамон, 
Коричневокрасньй -- червінь- 

ковий. 
Коричньй--цивамоновий. 
Корка -- шкурка, лупесяння; 

(хльба) -скорина, шкорина, 
шкурина; (хльб. нижняя) 
спідха:(плодовь, фруктов»), 
--пушлиння, лушпа, (одинь 
кусочекь) - лущина. луш- 
пок, лушпомка, лушгича. 

Корма--корма. 
Кормежка- годівля, (скота) по- 

пас. 
Кормилець -- хлібодар, плека- 

тар, плекач. 
Кормило--стерно, керма, де- 

мено; трепло Гу плота). 
Кормить--харчувати, харчити, 

стравувати, годувати, кон 
тентувати, контетувати, 
контувати. 

Кормиться--харчуватися, хар- 
читися, стравуватися, го 

дуватися, контентуватися, 
контетуватися,контуватися. 

Кормленіє -- годування, стра- 
вування, контування, кон- 
тентування, контетування, 
харчування. 

Кормовище--паша. 
Кормовой--харчовий; . 

вий, кормовий. 
Хормчій -- стерничий, демен- 

ний, керманич. стерник. 
Кормь--конт, харч, стравня: 

позножньйи - паша. 

Корнать -- чикрижити, обчи- 
крижувати. 

Корневище -коренище. 
Корневой -- корінний, коріне- 

вий: (сдБлачньй изь корня) 
коріньковий. 

Корнеплодньй--коріннячний. 
Хорнеплодь --корінняк. 
Коробейникь--пилипон, 

кетан. 
Хоробить--жолобити, дубити, 

карючити. 
Коробка (изь луба) для гаор- 

дероба, шяяпі и т. п.- ст /- 

стерно- 

мар 

га, козуб, козубка; 
картона) шабатура. 

Коробокь--коробен. 
Корова--корова; толстобрюхая 

или сь біЕльми боками-- 
бочуля, бучуля. 

Коровій--коров'ячий, 
Коровка--корівка; божья, на- 

ськ --сонечко. 
Коровникь--ричконя, ричков- 

ня. 
Коровница--ричка. 
Королева 2- краля,. королева, 

королиця; (жена короля) 
королиха. 

Коропевичь -- короленко, ко- 

(изь 

ролезенко, королевич, ко- 
роля. 

Королевна--короліївна. 
Королевскій -- королівський, 

корольський. 
Королекь -- королик; пт. Бе- 

9чій5--з0лотомушка. 
Король--король. 
Коромьісло--коромисло, коро- 

мисел. ; 
Корона--корона. 
Коронньй--коронний. 
Короновать-- коронувати. 
Коростель, пт.-деркач. 4 
Коростовикь, раст. Зсабіо5ає-- 

постіпки, свербіжниця. 
Коротать--коротаги. 
Короткій, о -- короткий, кур- 

тий, куций,-о. 
Коротковатьй--покороткий. 
Коротконогій -- коротконогий, 

куцолапий. 
Короткохвостьй -- куртатий, 

куций 
Коротьшка--куцан, курдупель 

(мальшь); куцина (полу- 
кафтант). ' 

Корочунь -- саксаган, капут, 
смерть. 

Короїдь, насік. Возігуспия -- 
короїда. 

Корпія--скубанка, шарпина 
Корпусь (тьло)-- тулуб, стан: 

(зданія) корпус. 
Корпіьть--нидіти. 
Корреспонденть -- дописувач. 
орреспонденція -- допис. 
орреспондировать"-- допису- 
вати до. 

Корсарь--ушкал. 
Корсеть -- шнуровиці, 

ріївка. 
Корточки--карачки. 
Корчевг іе-КИичування. 

шку- 



Корчевать--Костеньгть. 

Корчевать--хичувати. 
Корчевой- перелоговий. 
Корчемники, -ца -- корчмарь,- 

ка, шинкарь,-ка. 
Корчемничать-- корчмарувати, 

шинкарювати. 

Корчемничество--корчмарство, 
шинкарство. 

Корчи-- судома; (у скота) пе- 
релоги. - , 

Корчить--судомити (стягивать 
судорогами); (гнуть, пере- 
гибать) коцюбити,  кан- 
дзюбити. 

Корчма--корчма, шинок. 
Коршунь, пт.-- шуліка, шу- 

ляк, коршак, шульпіка, ШИ- 

бак, красньй, Тгісо тіїуи5 
-- розсоханя; курятникь, 
Міуцз гедаїів--каня, канюк. 

Корьстньй--грошолюдбний; за- 
видющий; (вьігодньй) ко- 
ристний. 

Корьстолюбець -- грошолюб- 
ник, зисколюбник. 

Корьстолюбивьій -- грошолюб- 
ний, зисколюбний. 

Корьстолюбіе--грошолюбність, 
зисколюбність. 

Корьвсть (любостяжаніє) гро- 
шолюбність,зисколюбність, 
вькгода, польза) зиск. при- 
уток; (рость, проценть) 
прибуток,  (зависть) за- 
здрощі. 

Корьто--корито; (для стирки) 
ночви; (у колодца, длинноє) 
колода. 

Корьтообразньй 
ватий. 

Корь, мед.--Оспика, кір. 
Корявьй -- шкарубкий, шка- 

рупиний, шкарублястий; ко- 
рячкуватий,  карлючкува- 
тий; дзюбатий, цаюбаннй, 
таранкуватий. 

Корявьть (о кожб) -- шкару- 
біти, шкарубитися, шка- 
рубнути, шерхнути, чучве- 
ріти. 

Коса -- коса; 
стрілка. 

Косарь--косаре. 

Косатикь, раст. Асопи5 саіа- 
тиз5-- тагарське зілля; во- 
дяной, раст. Ігіз рзецдо са- 
со5 -- ужачки, коситень; 
минер- Їаріз спеїідопіця -- 
з 8співчин карінь. 

коричу- 

геогр. -- коса, 

пня 

| 

Косетка з- ясозка, зірочка 
зоол. Оеїріпіпи5 Огеа -- до- 
фен. 

Косачь, пт. Геїгао Геїгіх -- 
тетервак, тетерець, тетера, 
тетеря, тетерук, гетерюк. 

Косвенность--скісність; посе- 
редність. 

Косвенньй,-о -- скісний, посе- 
редній,-о. 

Косець--хосарь. 
Колодець-- кололязь, 
Косилка - самокєска. 
Косить--косьти, пяти. 
Коситься - коситися, зиз.м. 

гоглядати, скоса дивитися. 

Косичка--кссиця. 
Косматиться--коСсмачитися. 
Косматьшй -- чі»ратий, патла 

тий, кулдлатий, волохатий, 
кострубатии, лохматин. 

Косматьть-- куллатіти, воло- 
хатіти, кошлатіти, патла 
літи. 

Космачь -- патлань, кудлань 
Космьм--патли, куала, коємак- 
Косность - - мгрудність, забар- 

ність, гайлигість. 
Коснсязьічньти -- недорікий; 

- тяжкомоєений, недомовний. 
криномовий, заїкливий, гу- 
гнявий, харамаркач, недо- 
мона. 

Косньй--забарний, гайливна. 
марудний. 

Косньтеь - кацубіти, 
животіти. 

Коснуться, задіть--почеркну, 
тися, торкн утися. 

Косо. наклонно -- насклесь- 
спохолом. 

Косонище, рукоятка у кось-- 
кісся. 

Косоглазіє -- зизоватість, зи- 
зоокість, 

Косоглазьй--зизий, зизодкий, 
зизоватим. 

Косогорь--уз 
Косой--косий. , 
Косолапьй,--шевєрногій, кли» 

шоногій. клишавий, чевер- 

чапіти. 

ьогий, кривоногий, кутер- 
ногий. , 

Косоплетка -- упліт, кісник, 
заплітка, росплітка, 

Косоугольникь--кривокутния. 
Косоугольньй -- кривокутний,. 

кривобедрий. 
Костеньть - костенфти; уляш- 

нути, губіти. 



Костеобжигательньй--Кошачья трава. 

Ж остеобжигательньй -- косто- 
пальний. 

Жостерь - огнище, стуг, ба- 
гаття; тльющій -- жариво; 
як мящійся -курище. 

Жостерь, раст. Вготи5 5есаїі- 
пи5 - стОКкКОлЛОС. 

Хости (обь исхудавш. людяхь 
то животньхь) -- храбори, 
хорбури. 

ЖХостистий--Окостуватий. 
Костлявьй--кістлЯвий, коща- 

вий. 
Костоломь, мед.--гостець. 
Жосточка (плодовая) -- кали- 

нець. 
Жостоїда, мел.--костоїід. 
Жострика -- терміття, паздір, 

паздір'я. 
Ксстьль--милиця. 
Костьлять--шкандибати, шки - 

тильгати. 
Кость--кість, кістка; (трубча- 

тая длинная берцовая) су- 
реяя; (голень) гомілка, го 
мівка; (плечевая) сівка (с5- 
далищная) клубиця; (паль- 
ца); Каіапда-маслачок; (иг- 
ральн.) креніль. 

Костюми роваться-- вбіратися, 
перебіратися. 

Жостюмь--убір, убрання. 
Костяника, раст. Кибиз заха- 

їйїз-камениця, костяниця. 
Костяной --кістяний. 
Косуля-см. козуля; рало; ко- 

вадло. 

Косушка--чвертка. 
Жосьба -косовия. 
ХосіЬть--косіти, кривитися. 
Жосякь (деерной) стоян, одві 
рок, опвірець; (у окна)лутка. 

Мотель саган, казан; желіз- 
ньй--залізняк; чуг'нньй-з 
чавун; мБдньй- мідень. 

"Котельникь -саганник. 
Котельничать-- саганувати. 
Котельньш--сагановий, каза 

новий. 

Жотенокь -- кошеня, котеня, 
котя. 

Котикь--котусь, котик. 
Котлета--січеник. 

Ж отловина- -улоговина, уляго 
вина; яма, наполн. водой-- 

ко: баня. 

«отовикь, раст. Мереїа саїа- 
тіа -- шанта, котяча мнята; 

гольй, раєст. Мерєїа пида-- 

черевичник, синьоцвіт, ма- 
течник. 

Котовьй -котячий. 
Котомка -- тайстра, торба, 

сакви, торбича, клунон, 
кобеля. 

Котомочньй -- тайстрозий, 
то бинковий,  клунковий, 
саквовий. 

Которьй -(вопросит.) котрий, 
який; (опредіьл.) ща, що 
він, який. 

Коть--кіт, мапур. 
Котятникь, раст, 

агчмеп5е--поОЛИЦцЯ. 

Кофе-- кава. 
Кофейникь--кавник. 
Кофейница -- кавпушка;  ка- 

варка. - 
Кофейньй--кавовий. 
Кофейная--каварня. 
Кофта -- юпка; міховая--ху- 

трянка. 
Кочаниться, бот. -- вавязува- 

тися. 

Кочань -- (кукурузньй) килх; 
(капустньй) голокка. 

Кочеваніе--таборування, шат- 
рування. 

Коченать--таборувати, шатру- 
вати. 

Кочегище--таборище, 
Кочевникь - шатерник. 
Коче»ой -- таборовий, кочев 

ний. 
Кочегарь--пічкур, топільнин. 
Кочень--єм. кочань. 
КочезіВть -- уклякати, клян- 

нути, дубіти, терпнути. 
Кочерга--коцюба, загрібачна, 

погрібач, кутач. 
Кочерьжка- качан. 
Кочетки, раст. Сіадіоїшя тЬті- 

саше -зрядник. 
Кочегь--півень. 

Тгіїоїїиго 

Кочка -- грудка, зелень на 
7 кочкб -- куп'й, купина, ку- 

п'єваха. 
Кочковатьй -- грулкуватий; 

(путь) струпкий, струпу- 
Батий. 

Кочевье -- кочовище; кочу- 
вання. 

Кошачій горохь, раст. Пзбта- 
доїиз діусурбійозб -- ненаси- 
тець. 

Кошачья мята, раст. біеспотів 
пе-егасеа -- будра, котичі 
ямця. 

Кошачья трава, раст. Мереїг 



Кощелекь--Красная трава. 

соіапНа - котяча 
мнята. 

Кошелекь--гаманець, капшук, 
кабза, гаман, калитка; мош- 
на--киса; вь поясь--черес. 

Кошельковьй--капшуковий. 
Кошениль, наськ. черч. 

червець, черець, черчеть; 
(краска) манія, бакан. 4 

Кошенильньй -- черцьовий; 
манієвий. 

Кошеніе -косовиця. 
Кошечка--киця, кипюня, 

чатко. 
Кошка--кітка, кішка, мачка; 

собир.-кошва: (якорь) кітва, 
кітвиця; (глеть) канчук. 

Кошкодерь--котолуп. 
Кощунникь, ца --блюзнір,у ка, 

блюзник,-ця. 
Кощунскій--блюзнірський. 
Кощунство--блюзнірство. 
Кощунствовать -- блюзнити, 

блюзнувати. 
Кравчій--чіпнарь. 
Краденьй--хаганий, 
Крадущій--крадящий, крадю- 

чий. 
Крагугольньй - наріжний. 
Кравешокь--крайчик. 
кража--краліж, краліжка, ха- 

панка, коадіння, злодіїство, 

Край (грань)-рубеж. рубіж, 
пруг; (одеждьй) омет; (ок- 
райкг) закрайок; (страна) 
країна, сторона; (матерій) 
пруг; (тепльй) вирій; (че- 
резь край) презнірх. 

Крайне -надто, навмір. 
Крайній--(послідній, | конеч- 

нюй) крайній, останній; 
(чрезмірньй) надмірний. 

Крайность- (бвлствіе, недоста- 
токь) скрута, приту а, нуж- 
,денність; (чрезм'рность) 
надміоність. 

Крамольникь. ца- -усебник,-ця. 
Ккрамольничій - усобницький. 
Крамольньй- -усобний. 

Крамповать (шерсть)-гремп- 
лювати. . 

Крань--грант, чопик; подьем- 
ньй --журавель, підийма, 
підвага. 

Крапива, раст. Шпіїса-жалива, 
кропива; болотная, раст. 
Цусогиз5 еигорасецзя зюзник; 
глухая бьлая,І апіцт аїрит 
--глуха, біла, мертва кро- 

шанта, пива; І еопогиз сагііаса-глу- 
ха кропива; водяная, Сега- 
іорбійит  Фетегбига -- ку- 
шись; глухая раст. Вайоїа 
підга-маточник. 

Крапивная малина, раст. Сиу- 
сиїа  Еріїїпит Уаїі.--пові- 
тиця. 

Крапивникь, пт.--Тгодіодуїцу 
рагуційз5 -тріщук, плотик, 
зломча, звод:'їтель кропи- 

вянка, ломак, мишокрилик, 
кропив'янка, кріль, коро- 
лик; пт. Ассепіог поашіагіз 
-"покропивник, локропив 

ниця. 
Крапивница, мед.-красуха. 
Крапивньй -кропив'яний. 
Крагинка -цятка, пяточка, ця- 

тина; шкапка (пятньшко); 
крапля (капелька) 

Крапчатьй--краплистий, мра- 
повий, 

Крапь, раст. Кибійт Нпсіо- 
гигп - марена. 

Красанець, вица--уролдник,-ря, 
уродай, красень, красуня, 
красюк,  подобень, хоро- 
шень, красуха. 

Красиво (прелестно)--надобно, 
гарно, гоже, логко, (кь ли- 
цу) годібно. 

нвость, мизящность --03- 

добність, красзість, хупа- 
Вість. 

Красивьй - уродлигий, утвор- 
ний, гарний, гожий, лов- 
кий, надобний, красітний, 
красовитий; (изящньй) ху- 
павий, красний. 

Красивіть -- кращати, гарні 
шати. 

Красильньй--фарбовий. 
Красильщикт, - ца, -- фар. 

бяо,-ка. 
Красить--фарбувати, хварбу- 

вати; красити, скрашати, 
оздоблювати. 

Краска- фарба, хварба; крас- 
ная-червінка; сурика -манія: 
бьлая-побіль; зеленая м'д- 
ная-зелінка: желтая жовти- 
ло; оранжевая - жовтожар; 
клеєвая-кольфарба. 

"Кра: ная верба, раст. 5аїшкась- 
абойа--красноталь. 

Красная кашка, раст. Тгіїо- 
Цит тедїцт--тройняг. 

Красная трава, раст. Япзагап- 
из рапісиїаїи5 - щирець. 



Краснобай--Крестиикь. 

Жрасньбай -балахлій, 
базікало, балакун. 

К раснобайство--балаклійство . 
Красногурій--червонобурий. 
"Красногатьй -- червонявий, 

чергонястий, червонуватий. 
Красноголовникь, расл.-родо- 

вик. - - 
Красноднегникь  сибирскій, 

раст. Нетегосаїз дгатіпеа 
--трав'яник. 

Краснпозобка, пт.- димівка. 
ЖКраснокожій -- червоношкурий. 
расногигьй -- червоновидий 
чергоснопикий. 

Жрасноперха, рьба Зсагдаїпіє5 
егуїргорптаїти5 --чорнуха, 
плотиця. червінка. 

Кораснорожій -червонопикий. 
Краснорьчивьій--проречистий, 

нрасномовний,промовистий, 
промовтпий. 

Краснорібчіе-красномовність. 
Краснота--червоність. 
Мрасношекій -червонощокий. 
Красньй - червоний, червений, 

черпений,  ясновишневий, 
черчиковий. 

Красньй премликь, раст., Ог- 
ескіз ригрогеа, - сатисіпа 
-любка, любжа. 

Красньй катгант, раст. 5іаїїсе 
Сппєїїпі--кермек. 

Жрасньй перець--стрючок. 
Красньй уголь--покуття, 

г куть, покутя. 
Красніть--червоніти,  почер- 
- овоніти, шаріти, паленіти, 

запалюватися: (вспьхивать 

оть гніва) займатися, за- 
німати"'я. з 

Красоваться -- красуватися, 
красіти, красувати; охора- 
шиваться- похорошуватися. 

Красста -- урода, краса; изя- 
щество--купавість. 

Красстка--красуня. 
Красочньй--ф' рбогий. 
Красть -- красти. злодіЯчити; 

»ся--підкгалатися. 

Кратерь--яндола, яндила, со- 
гух. 

Краткій--короткий, недовгий; 
(не требующій много вре- 
мени)--незабарний. 

Краткоеременность -- недОвго- 

часність. 

«Кратковременньй -- недовго- 
часний,. 

базіка, 

по- 

Краткосрочньй -- недовготер- 
мний. 

Краткость--короткість. 
Крахмалистьй -- крохмалюва- 

тий. 

Крахмалить --крохмалити. 
Крамаль--крохмаль. 
Крахмальньй-»крохмальдвий. 
Крахмальщикь,-ца--крохмауь- 

ник,-ця. 
Краше--краще, ліпше. 
Крашенина (холсть) -- фарбу- 

венка. 

Крашеніе--фарбування. 
Крашеньй--фарбований: 
Краюха--партика, окраєць, ці- 

лушка. 
Края, поля--криси. 
Крелитивнькй - вірчий, 
Кредитньй--кредитовий. 
Крелитовать -- боргувати, на 

віряти, хредитувати. 
Кредитоваться--позичати, 
"Креди горь,-ка -кредитор,-ка. 
Кредить -- кредит, борг; вь 

кредить--на-бір. 
Крейсеровать- ходкувати. 
Крейсерь-- ходковик. 
Кремень, минер.--кремінь. 
Кремешекь -кремінець, крей- 

мах. кремінчик, кремях. 
Кремлевой (о крьпкомь стро- 

евомь ліс) будувальний. 
Кремлевскій-- вишгородський. 
Кремль- вишгород. 
Крем-евьй--кремінний. 
Кремнезем »--кременина, 

Кремнистьй -- кремічуватий, 
кремінастий, кременистий. 

Крендель -- обаринок. обаря- 
нець, плетеник, кручінка. 

Крендельщикь,-ца -обаринник, 
ця. 

Кренить (наклонять) -- канту- 
вати, кантуватися. 

Крень--кант. 
кре говьй--фльоресовий, 
Крепь траурь- фльорес. 
Кресло--фотель, опграч. 
Крестець (хребеть)--похребти- 

на, крижі. 
Крестикь--хрестик. 
Крестильница- купіль, 
Крестильньй--хрестинний. 
Крестиньм--кростини. 
Креститель- хрестильник. 
Крестить--хрестити, протити. 

Крестнокь, ца -хрещеник, -ця, 
похресник,-ця, фін, фіна, 
фіїн, фіїна. з 



Крестньй--Кровнь!й. 

Жрестньй -- хрещений;ходь- 
процесія. 

Крестовидньй--хрещатий. 
Крестовикь, раст. 5епесіо шт- 

Ьго5и5--тадя; 5. егисаєбоїїц5 
--самостай. 

Крестовка, раст. СгисіанеНа -- 
крижівниця; наськ. Ріа- 
Іаепа- нічник, нічниця; зоол. 
--лис. 

Крестовьй--хрестовий. 
Крестоносець--крижак; собир. 

--крижацтво. 
ЖКрестообразно--павхрест, кри- 

жем. 
Крестообразньй -- крижовий, 

хрещатий, хрещастий, кре- 
стачний, хрестатий. 

крестопоклонньй --середохре- 
сни; недьля--хрестці, се 
редохрестя. 

Кресть, коругви--Охрести. 
Кресть--хрест, криж. 
Кресть петрозь, раст. Ахігада- 

из аї усурііїо05--ненаситець. 
Крестьянинь, хльбопашець -- 

селянин, клібороб, кметь. 
Крестьянка -- селянка, клібо- 

робка, кметиця. 
Крестьянскій -- селянський, 

кметський. - 
Крестьянство--селянство. 
Кречеть, пт. -білозорець. 
Хрещеніе -- хрещення; (празд- 

никь)--волохреще. 
Крещеньй--хрещений. 
Кривая (линія)- -косиня. 
Кривда--кривда. 
Кривизна -- кандзюба, криви- 

на, косиня. 
Кривить--карліочити, кандзю- 

бити. 
Кривиться--карлючитися, кан- 

дзюбитися. 
Кривляка--гримасник. 
Коивлянів--гримасув'ння. 
Кривляться -гримасувати, ви- 

кривлятися. 
Криво--крипо. М 
Кривобокій--кривобокий, 
Кривоглазьй - бензевкий. 
Криводуш'е--криволушність. 
Криводушничать--не по правді 

робити. 
Криной--коикий; олноокий. 
Кривокь, пт.- морська сорока. 
Криволинегньм--кривульний. 
Кривоногій- -шекерногий, кли- 

штавни, клишокбогий. 
Кривоплелій- -кривоплекий. 

| Криворотьй--криворотий. 
Кривость--кр" вість. 
Кривосудіе--неправосуд. 
Коивотолкь--криводумка. 
Кривошеїй--кривовязий. 
Кризись--криза. 
Крикливость -- верескливість, 

галасли вість, пащикува- 
тість 

Крикливьй--верескливий, га- 
ласливий, пащикуватий. 

Крикнуть--згукнути. 
Крикунь,-нья -- торохтій, -ка, 

верескун,-ка, пащикун,-ка. 
зіла, зіпака. 

Крикь -- зик, вереск, ногук, 
покрик; (вопль) репет, ле- 
мент; (сильньй)  гвалт; 
(орла) клекіт. 

Кринка глечик. 
Кринь, раст. Ційшит сапданит 

крин. ; 
Кристалпизація -- кришталю- 

вання. 
Кристаллизовать-- кришталю- 

вати 
Кристаллизоваться -- кришта- 

люватися. 
Кристаллическій -- кришта- 

лічний. 
Кристалловидньй -- кришта- 

люватин, кришталястий. 
Кристалль- кришталь. 
Критика - критика, 
Критиковать - критикувати. 
Критически-- критично. 
Критическій -критичний. 
Крича кричма. 
Кричать,-кнуть -- зикати, зик- 

нути, гукати, кнути, зіпа- 
ти, пнути; галасувати, ре- 
пстуа»ти; (шуміть) -- ле- 
местіти, (о перепелі) ха- 
вавкати, (о галкахь) кіяв- 
кати. 

Кровавникь, раст. Сопуаїіагіа -- 
купина, кугека. 

Кровавьй -- крінавий, рудя- 
ний; попось--почоревниця. 

Кро"ать ліжко. 
Кровєльньй -- даховий, попрі- 

влевий. 
Кровельщикь -- укривальник, 

критник. 
Кровсносньги -- кровопливний. 
Кровинка -крівця. Ю 
Кровля -гокрієля, дах, побій; 

(соломен.) стріха. 
| Кровность-- пок' вність. 
| кровньй -- покрезний; чисто- 



Кровожадность--Кругозор». 

кровний; (о нужді) пиль- 
ний, наглий; (обь обиді) 
тяжкий. 

Кровожадность -- кровожер- 
ність, хижість. 

Кровожадньй - кровожерний, 
хижий; (о зевбряхь) стерво 
Ідний, мясожерний. 

Кровоизліяніє кровозлив, 
кровотеча, 

Кровомститель -- кровомест- 
ник. 

Кровомщеніе - кровопомста. 
Кровообращенів -- кровобіг, 

кровозворот. 

Кровопійца--кровопій, крово- 
пивець, кр вожер. 

Крокоподтекь--басгман. 
кровопролитіе -- крівавнеча, 

крівавнява. 

Кровопролитньй -- крівавня- 
вий. 

Кровогусканіе--кровопуск. 
Кровосміситель--кровомісник. 
Кровосмісительньй -- крово- 

міСНИЙ. 

Кровосмьшеніе-- кровоміство 
Кровососньти-- кровоссальникн. 

Кровотеченіє -- кровотіч, кро 
вотеча. 

Кровохарканіе 
кання. 

Кровь--дах, покрівля; приту- 
лок, пристановище. 

Кровь -- крів, рула. кров, па- 
сока, поюха, 

Кровянистьйи -- крівавнястий 
Кровяной -- крівяний, рудя 

ний. 
Кроеніе--краяння. 
Кроильница--стільниця (доска). 

-- кровохря 

Кроильщикь, ца--краяльник,: 1 
ця. 

Кроить--краяти. 
Кроксдиловьй -- кокодрпльо 

вий. 
Крокопиль, зоол.-- коколриль. 
Кроликь, Іери5 сипісиіця - 

труха, трусь, трусик, кріль. 
Кромка -- крачкг, чимбір, то 

рок, груг, окразкя, 
Кромсать -чикр жити, почи 

крижити, батувати. 
Кромі -- опріч, опріче, крім, 

.., окрім, завгеть. 
Кромішньтй -- зовнішній, над- 

вірній. 
Кронштейнь, техн. -- кремпі- 

лець. 
Кропатель, плохой работникь 

мазка, юшта. ! 

і ан 

--капарник, партач. 
Кролать, пачкать, худо дію 

лать--капарити, партачити. 
Кропило-кропило; раст. Ме- 

Шо». оїіісіпаїз -- буркув 
жовтий. 

Кропильница--кропвльня. 
Кролить -- кропити, бризкати, 

порськати. , 
Кролкій--крихкий, 
Кропленіе--кропління, порсь- 

кання. 
Кропотливьй, требующій мно- 

Ге времени-- забавннії, за- 
барний, марудний, моро- 
чльвий. 

Кроткій -- сумярний, плохий, 
тихий, лагідний. 

7 Кротко, ласково - лагодом, ла- 
годиком, лагодком. 

Кротость -- сумирність, лагі- 
лність, тихість. 

К:оть -- кортина, 
кріт. 

Кроха--крихта, опробина. 
Крохкій--крихкий. 
Крохотка -- крихотка, крише- 

ня, кришенятко, кришеня- 
точко. 

Крохотньй -- малюхний, ма- 
люцький, малючкий, ма- 
люсенький. 

Крощить -- укришугати, на 
кришувати, кавальцювати, 
ксишити, локшити, сікти, 

рубати, шаткувати. 
Крошка, крошечка -- ічяпочка. 

кришка, кришечка крихіт- 
ка, ріска. 

Кругли'ь- округлять 
Кругловат»ь й--кругля» "й, кру 

глястий. 
Круглолицьй -- кругловилий, 

круглотварий. 
Круглость -- круглота, 

глість. 

Кругльй -- круглий, округлий, 
круглявий,круглястиий,колі- 
счастий, колісчатий. 

Коугльшь-коугляк. 
Кругльть--круглішати. 
Круговидньшй- обороватий, ко- 

луватий, колісчатий, 
Круговой -- круглови., коло- 

вний. 

Круговороть--заворот 
Крусовращательно -- обертом, 

осертнем. 
Кругозорь -- обрій, круговид,. 

кругогляд, кругосвіт, круг 

кертиця, 

кру- 



Кругомь--Крьпить. 

Кругомь--навкруги, надоколо, 
уколо,  околом, округи; 
округ, околеса. 

Кругомь-- обертом, обертнем, 
очертом, кружка. 

Кругообразньй--см. кругови- 
днь!й. 

Кругообращеніє 
кругозворот. 

Кругосвіьтньй - уколосвітній. 
Кругь--коло, очерт, круг, ко: 

лесо, кружало, кочало. 
Кружась-- крутька. 
Кружевникь,- ница -- мереж 

ник,-ниця, форботник,-ниця. 
Кружевной--мережевий, фор- 

ботний. 
Кружево--Форбота, мережево. 
Кружечний - карнавковий. 
Кружить, колесить--колувати, 

кружляти. 
Кружиться- крутитися; рьят» 

--кружляти; у меня кру- 
жится голова -- мені світ 
вернеться. 

Кружка -- кухоль, кавратка, 
конов, конівка,  павлик, 
кінва; для сбора денегь-- 
карнавка; щерковная -- ка- 
вратка. 

Коужкомь -- кружкома, круж: 
ка. 

Кружокь (дерєвян., металлич.) 
покотело, кочало. 

Крупа--крупи. 
Крупинка - зерня, крупина. 
Крупистьїй, изь крупинокь -- 

крупкий- 
Крупица--щипочка, ріска 
Крупичатьй--питльований. 
Крупка, раст. Дгаба уєгпа -- 

рижуха, чистець. 
Крупнозернистьй -- ядряний, 

ядерний, ядренистий, 
Крупньй -- великий, зільний; 

(о соли) цуркий; (обь ово- 
щахь, фруктахь) дорідний; 
(о дожд5) крапластий, кра- 
пчастий, крапчистий, 

Крупиіть--більшати, 
Крупчатка-питель, 
Крупчатьй--питльовий. 
Крутизка строма, стром, бе- 

скед, безсед, облаз, круча. 
Крутильня, канатньй дворь-- 

крутіль. 
Крутить - крутити, цурувати; 

(о вьтоб) хурделити. 
Круто--круто; стрімко, спади- 
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кругобіг, 

оо ос 

сто; гостро, суворо; густо, 
твердо; прикро. 

Крутой -- крутий, стрямкий, 
стрімкий, спадистий; гост: 
рий, суворий; густий, твер- 
дий; прикрий. - 

Крутой мордовникь.раст. Есрі- 
порз5 Кіїго--крутай. 

Крутіть--тужавіти. 
Кручсніе--крутіння, 
Кручина -- фасола, 

туга. 
Кручинить-фасолити, журити. 
Кручнниться--у тугу вдава- 

тися. 

Крушеніе -крушнява, 
руйнацтво. 

Крушина, раст. Впатлпи5 са- 
Шпагіса-жостір; К. їгапозіа 
--крушина. 

Крьжовая утка, Апаз Бозсіа5 
крижень. 

Крьжовниковьй -- агрусовий. 
Крьжовник. бот.-аурус, агрес, 

агрис, агрист, агрост, кле- 
кацка, оприни, веприна, 
космачки. 

Крьлатьй--криластий. 
Крьлечко--таночок; (безь крь- 

ши) рундучок. 
Крьло--крило; (вь Мельниць) 

рамено. 
Крьльшко- крильце. 
Крьльцо-- ганок; (безь крьіши) 

ручдук. 
Крьса--щур, пацюк; богьшая, 

Миг деситапи5-гаткань. 
Крьсенокь -щурик, пгцятко. 
Крьситься-- визвірятися. 
Крьсій пацючий, пацюкевні, 

щуровий. 
Крьсоловка -гастка. 
крьтькй, покрьттьтй-накритний: 

(о возб) палубчастий. 
Крьть- крити, укривати; (крві- 

шу соломой) - н.шивати; 
(посками) настеляти; (кат ту) 
бити,-ся таїтися; ховатися: 
укриватися. 

Крьша, кровля-накриття, дах, 
покрі ля, побій; (соломен.) 
стріха, (улья) палуба, пх- 
луб; (вь ізахть) налига 

Крьшка- покришка, накрив, 
накришка; (дерев. кь кстлу) 
капкач, (гробовая) віко. 

Крьпительньшм, подкріпля- 
юзли-покріпний,  підсиль- 
ний. зміцливий. 

Крьпить--змішняти, уміцияти; 

журба, 

загин, 



Крьикій- -Куколка. 

підсиляти; ся-не поступа- 
тися. 

Кріпкій -- міцний, чустрий, 
цупкий, здоровий; твердий, 
крутий; (о сніь) товстий; 
(плотньй) заживний, 

Крігко- міцно, пупке; твердо; 
напругом, напруго. 

Кріп олобьй--тзердолобий. 
Крьлнуть-міцнішати, длужчати. 
Кріпостной -фортечний: крі- 

пацький; сущ.-кріпак,-чка. 
Кріпость -- міць, твердість 

міцність, сила, твердота, 
зв'язь, кріпота; фортеця, 

«хпортеця. 
Крьпчать--міцніти. 
Крьпьшь-моцак, дужак, дебе- 

лень, закрепа. 
Крючекь-гак; (дверной) скоба, 

защіпка; (баюрзь)  очепа; 
(деревян,) ключа. карлюка; 

- (загибь) закарлюка; (у баб5і 
копровой) кафар; (лля игрьі 
на струн. инструменть) 
біице; (повороть) закрут. 

Урючок--гачок. 
Крючковатьй карлючкуватий, 

гачкуватий. 

Крючкотворь--кручколер. 
кряж--стрілиця, пасмо, стяга 

(горн.); прикорень, окоре 
нок (дерева); верства, шар 
(слой земпи); цілик, щи: 
рець (материкь). 

Крякать, -кахкати, 
шапчит.. 

Кряхтунь, кряхтящій человЬкь 
-крекотень. 

Кряхтіти -кректати. 
Кстати--доречі, дошпету, на- 

руч, дошмиги, до ладу, до 
діла, до прикладу, до 
шгети, 

Ктиторь -титарь. 
Кто--кто;-то- хтось; бьі НИ-ХОЧ 

хто;-нибудь-аби - хто. хто 

буд», буплі хто;-нибудь дру- 
гой-хтось йНІИМ. 

Кубаремь- котком, клубком. 
Кубарь--ланга. 
Кубеба, раст. Сибеба--кубеба. 
Кубическій--кубичний. 
Кубокь, чара, -- келех, келіх, 

келюх, пугар. 
Кубь (перегон. сосудть)-лем 

бик; (каюь мбра лронь ил. 
"п.)-сіїс, стос. 

Кубьшка--банька, кубушка. 
Кувшинка, раст. Мутріава- 

шапкати, 

умич; бблая М. аїба--зба- 
ночок, капелюш, латаття, 
лопушник водяний. 

Кувшинньй -глековий. 
Кувшинь--глек, 
Кувьрканіє -- перекидання, 

переверти. 
Кувьіркаться,-нуться--переки- 

датися, перекинутися, бер- 
кицатися,-кицнутися. 

Кувьркомь--перезертом, упе- 
рекидь, перек-дки, бер- 
киць. сторчака. 

Куда- куди, кудою, ле; нибудь- 
аби куди. аби де; то-кудись; 
-какь диво як. 

Кудахтаніев -- кудкудакання, 
кодкання, кодкодання, со- 
котання, сокоріння. 

Кудахтать -- сокотати, соко- 
тити, кудкудакати, кодкати, 

кодкодати. і 
Кудри--кучері. 
Кудрявка, раст. Тгадородоп 

ргаїеп5е-побородник; липок; 
видь та)ц5--кОЗелок. 

Кудесник, ца--чаклун,-ка,- ча- 
рівник, ця 

Кудреватьй кучерястий. 
Кудрявая пестролистная мята, 

раст. Мепіпа «єгізра боїе 
уагіедаїіз--кучерява м'ята. 

Кудрявець,раст. Спепородійит 
Воігуз--кудрявець, марь. 

Купрявить.--кучерявити. 
Куирявичь--кучерявець. 
Кудрявость--кучерявість. 
Кудрявьй -- кучерявий, ку- 

дерний. 
Кузнецкій--ковальський. 
Кузнець- коваль; пт. ЄСаргі- 

ти!диз еипгораєиц8 -- дрім- 
люга, сплюха. 

Кузнечикь, (гуїиз сатре5іті5 
--нвіркун, свердан, прузик, 
коник. 

Жузнечньй--ковальський, 
Кузница--ковальня. кузьня. 

Кузовь--козуб. козубня;--зки- 
пажа- ящик. кельня. 

Кукарекать--кукурійкати. 
Кукишь--дуля. 
Кукла-- ляля, лялька. мамунка. 
Куковать- кувати, якуик«ати. 

Куколиця, раст. 5'епе (пи- 
іап8) - смоланка біла, ку- 
тасик; 5іїепе агіпегіа - Лит- 
винчики; 5. уміз5ога-- лип- 
кик. г 

Куколка--лялечка; засклеп. 



Куколь--Курильньтй, 

ЖКуколь, раст. 10їїига кетиіеп- 
ішт--кукіль. 

Жукольвань, раст. Соссиїйя 5и- 
Ьегози5--кукольван. 

Жукольникь, раст. УМегаб'ит 
аїбит--чемериця біла, чер- 
кес. 

Кукольньй -ляльковий;театрь 
--вертеп, 

Кукуруза--пшінка, тендериця. 
кендериця, пшеничка. 

Кукурузньй--пщінковий, тен- 
дерічний. 

Кукушечій -возулячий. 
Кукушка, пт.-- зозуля, куку- 

личка, кукуліжка. 
Кукушкинь --зозулин. 
Кукушкин'ь лень, раст.---ї пит 

саїагіісит--льонок. 7 
Кулага --кваша. 
Кулакь--кулак, кулачина: (мі - 

ровдь) глитай, жмикрут, 
дерилюд. 

Кулачище--кулай. 
Кулачньй -- кулачний; навку- 

лачний. 
Кулдькать--белькотати, уель- 

готати. 
Кулекь--ворочок. 
Куликало--випивайло. . 
Куликь, пт.-кулик. 
Кулинарія--кухарство. 
Кулинарньхій - пекарський. 
Кулинникь, раст. Уегразсит 

Іусппіїз -- коров'як, заяче 
вухо, дивина. 

Кулиса -- (театр) лаштунок; 
механ.-ріжнохід. 

Куличь -- паска, папушник, 
баба. 

Кулонь, 
ниця. 

Куль--лантух. 
Купльтепа--кукса. 
Культивировать -- культиву- 

вати. 
Культура -культура. 
Культя--кікоть; безпалько. 
Кума--кума. 
Куманекь - кумась. 
Куманика,раст. Вчби5з саєезіо5-- 

чорниця, ожини, колодюх, 
дериннижє, острожина. 

Кумачь, мануф.--китайка. 
Кумачньй--китайковий. 
Кумирь--божок, бовван. 

Кумиться--куматися. 
Кумовство--кумівство. 
Кумушка--кумонька, кумася. 

: 

ожерелье -- наший- 

Кумь--кум. 
Куница, зосл.-куна. куниця. 
Куній-куничий. 
Кунсткамера--музеум. 
Купальница, раст. Вапипсии5 

асгіз-терпгбіда, искорник, 
Курячі очки, лиман. 

Купальньй -- купаловий, ку- 
пільний. 

Купальня--купіль, 
Купальщикь, - ца 

ник,-ця. 
Купаніе--купанка. 
Купать--купати. 
Купель (для крещенія)--хре- 

стильниця, купіль, 
Куперь--купра, куприк. 
Купець -- кр-марь;) купець, 

товт. 

Купеческій--купецький, 
Купечество-- купецтво. 
Купечествовать--Купцювати. 
Купина- кущ. 
Купирь болот., раст. Недоро- 

4ига родадгагіа -- симтка, 
яглиця. 

Купить--укупити, купити. 
Купля--покуп, купівля. 
Купно--вкупі. 
Купньй--спільний, гуртовий. 
Куполь-- баня. 
Купольньи--банний. 
Купорось (міьдньй) -синяк, си- 

ній кам'нь, куперзас. 
Купленное, пріобрЕтенног--ку- 

плецина. 
Купленньй, 

ваний. 
Купля, покупка - купля. 
Купчая кріпость -- покупчий 

-- купаль- 

покупной --купо- 

лист. 
Купчиха--крамарка, купчиця, 

купчиха. 
«Купчишка--крамарчук. 
Куралесить -- колобродити, 

шурубугбити. 
Куралесникь--шурубура, коло- 

бродник. 
Куралесничанье -шурубурство, 

колобродини. 
Кургань (насьтпная гора)--ро- 

блениця, могила, (песчаньгй) 
кучугура. 

Кургузьй--куций. 
Куреніе--куріння; (табаку) па- 

ління, смаління; курево, ка- 
дило. 

Куренокь--курча. 
Курильница--кадильниця. 
Курильньй--кадильний. 



Курильщикь--Куча. 

Курильщикь--курець, курій. 
Куриная сліпота, раст. Супо- 

біоззит-зурка; Сайба Раїш- 
8ігіз--лапики, латач, латат- 
тя, дотай, попик; мед.--ку: 
рочка. 

Куриньй -курячий. 
Курительньш--курильньій, па- 

лильний. 
Курить--кадити, курити; (та- 

бакь) палити, смалити, па- 
кати; (водку) гнати. 

Курица - курка, кура, кокошка. 
Курльканье (журавлиноє) - 

крюкання, курлюкання. 
Курлькать-курлюкати, крю- 

жати. 
Курной -курний. 
Курносьй -кирпатий, 
Курнькать -- мугикати. 
Курокь (ружейн.) -- когутик, 

зайчик. 
Куролесить--см,. куралесить. 
Куропатка, пт.-куріпка, крі- 

тка. 
Куросліпникь, Ападайіз агуе- 

п5і5--курячі очки. 
Куросльпь, раст. Апетопе 
петогоза - снігурка: раст. 
Согпиз  5апдуі-еа свилина; 
Ападаїв цагуеп5і5 курячі 
очі, куряча сліпота; Саїба 
раїи5ігіє--лоцот, латач, ла- 
таття, вапики, лотай. 

Курочка--кугашка. 
Курсивь- письмівка, 
Куртажь -факто не. 
Куртизанка- пілложниця. 
Куртка короткая -куцик; (су- 

конная)- катанка; (солдат 
ская)к бат; (на міЕху) ко- 
жанок. 

Курчавзая мята, раст. Мепіба 
сгізра крута м'ята, кучсерява 
мята. 

Курчавость -кучерявість. 
Курчавьй -кучерявий. 
Курчавьть - кучерявіти. 
Курье ньй--кумедний,чудний, 

чудасійний. 
Курьезь -кумедія, чудасія. 
Курьерск!й - скороспішний. 
Курьерь-гонець, 
Крья сліпота, раст. Ругеїйгит! і 

согупіозит-- приворотень, 
марина. 

Курятнакь--курних. 
Кусака, наськ.-щипавка, 
Кусать -- кусати, щипати, 

пекти, тяти. 

Кусище--кусман. 
Кусковой--шматковий, 

ковий. 
Кусокь -- шматок, шматина, 

шмат, кавал, луста, шман- 
делок, ковбатка, кусень, ку- 
сінь; большой- шкитирь; 
кожи, ткани, бумаги-кла- 
поть, клаптик; мяса, сала 
мелко порізаннаго-крише- 
ник; дерна, земли-кімса, 
кицка; дерева, желіьза-оцве- 
нок; хльба--ошимок, край, 
скиба. кімса: засохшій хлі- 
ба-осух, осушок; к.-л. плот- 
ной массь-грудка, грудочка, 
грудомаха; соли- дрібок, дрі- 
бочок, дрібка; стрепье-кан- 
цур: свернутаго холста--су- 
вій, кожи-шкурат, шкурлаг 

Хустарникь--ча арь, чагарник. 
чагарняк, хащ, хабник, хам- 
ник, харящ, хмизняк, ту- 
ршук. , 

Кустарньй-домодільний, домо- 
робний. 

Кустикь--кущик. 
Кустистьй-- рунистий (о хль- 

бь и травь); кущуватий, ку- 
пинястий, крячастий, кор- 
частий, корчистиї, кугчи 
стий. 

Куститься (о посввБ)--уруню- 
ватися; урунитися,  руни- 
тися; кущитися, роскорчо- 
вуватися. 

Кусть--кущ, крак, корч. 
Кутерьма--кабалик, калабалик. 

гармидер, буча, кравеція. 
Кутать-- затушковувати, уту- 

шковувати, тушкувати: 
Кутаться, укутаться-- утушко- 

вуватися-куватися, затуш- 
ковуватися, куватися,-ту.1- 
катися. 

Кузежь-гульня, гульба, 
бощі, гулянка. 

Кутило--гульвіса, гультіпака, 
гулетяй. 

Кутить-гуляти, пити-гулмяти, 
купражити, курити. 

Кутузка -чорна, холодна. 
Кутья--колино. 
Кухарить--куховарити. 
Кухарка--кухозарка. 
Кухня--пекарня, куховарня: 
Кухонньшй--кухенний, кухія- 

ний. 
Куча--звая, 

па, стріп, 

груде- 

гуль- 

купа, стос, стро- 
кагат, турбиль, 



кучерская--лнакомта, 

кириння, ворох, 
бурт, копиня. 

Кучерская-- маштарня. 
Кучерской -фірманський, маш- 

тал рський. 
Кучерь--фірман, фурман, фір- 

манина, хурман, машталір, 
поганяйло. 

Кучка--купка; холмикь (кро- 
товьй) кіпнина; толпа--ку: 
пець, купочок. 

Кушакь--пас, гасок; сь кар- 
маномь для денегь--черес. 

Кушанье (Бда)--ідення, іджен- 
ня, трапеза; (блюдо) стра 
ва, потрава, іство. 

Кушать, покушать--призволя 
тися. прізвблитися, істи, 

поїсти, кодуватися, пого- 
дувагися. 

Кушетка--канапка. 
Кушурь, раст. 5сігрив--осит- 

няг. 
Куща--курінь. 
Куяки- тиляги. 
Кь-,до, перед, на, ід, пид. 

Л. 
Лабазникь, ца -- борошенник, 

-ця. 
Лабазь--гамазея, шпихлір. 
Лабардать. рьба-кабліон. 
Лабиринть--закрутос. 
Лабораторія - майстерня. 
Лава вулкан - гамула. 
Лавина--сніговина. 
Лавировать--бардіжати. 
«Лавка--крамниця, крамарня. 
Лавочникь,ца--крамарь,-гька. 
Лавочньй-крамний, крамовий. 
Лавра-- лавра. 
Лавровьй--лавровий. 
Лавруша обькн., раст. Баріпе 

тегегепрт -ягідк .. 
Лаврь, бот.-лавр. 
Лагерньй--таборовий. 
Лагерь, стоянка--кіш, 

обоз. 
Лагунка (для дегтя)--Мазниця. 
Ладань -- кадило; земляной, 

раст. Азагига еигорецт -- 
копитень, копатень, копит- 
ки, копитник, копитняк. 

Ладить- (муз. инст.) струни- 
ти; (чичить, поправлять) 
-- лагодити, пілладнувати, 

ладнати, лаштувати; (уго- 
варивать)- -умовлеяти; (жить 

вилява, 

табор, 

ї 
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мирно) -- ладнати, бути у 
згоді; (мастерить)--злагод- 
жувати. 

Ладно, (хорошо, пусть)--іносе, 
інось добре, згода, сіль- 
кісь; у згоді. 

Ладньй--згідний; добрий, хо- 
роший, гарний. 

Ладонка- подушечка; кадило. 
Ладонньй--долонний. 
Ладончатьй--долонюватий. 
Ладонь--долоня. 
Ладпунка--ладівниця. 
Ладь (порядокь)- полад; (мирь, 

согласіе)--згода. 
Ладья--човен. 
Лажньй--промінний. 
Лажь - промічне. 
Лазаретньїй - шпитальний. 
Лазареть--шпиталь. 
Лазейка- пролазка. 
Лазить -- лазити; плазувати; 

п'ястися, чаряпкатися. 
Лазоревка, пт.--блакисиниця. 
Лазоревьй--блакитний. 
Лазупь -лазій, 
Лазурь -- (небесная) оболоки, 

блакить, блакиття; блакит- 
27 фарба. 
Лазутчикь -- вивідач; (воен.) 

пластун. ( 
Лазь--хід, суточки. 
Лай--звяга, звяк2, гавкання, 

гавкотня, валування. 

Лайливьй, любящій паять -- 
зв'ягливий,  гавкотливий, 
гавкучий, гавхущий. 

Лайникь простой, раст. Рги- 
пеїїа ушідагіз--купатень, су- 
ховерх: Р. дгапдійога -кру- 
тоголовчики. 

Лакей--7ьокай, пахолок, слу- 
га; (г резрит.) лакиза, ла- 
куза. 

Лакейничать-- льокаквати, ла- 
кизувати, лакузувати, 

Лакейскій - льокайський, льо- 
кайовий. 

Лакейство -льдкайство, лаки- 
зування, лакузунання. 

Лакеишко--лакизка, лакузка. 
Лакированіе- покощування. 
Лакированньй--лакований. 
Лакировать--поком унати. 
Лакомиться -- халасувати, ла- 

сувати. 
Лакомка--халасун, халус, ла- 

сун, ласько, ласій, лягоми- 
нець, смакун, ласач, поду- 
пельник. 
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Лакомство--присмака, ласощі, 
лагоминка, шлакостка, ла- 
кітка, 

Лакомьій,-о -- сласний, ласий 
(охочій до сластей); (вку: 
сньй) смашний; ласний 
(приврекотельнь!й) -- зала- 
сний. 

Лаконизмь--короткомовність. 4 

Лакрица, юраст.  Сіусугтбіга 
есбіпака--солодець. 

Лакь--політура, покіст; (лак. 
поверхность) покіст. 

Лама, зоол.-ляма. 
Лампа -- лямпа, 

сниця. 
Лампала--лямпадка. 
Лампась- лямпас. 
Ламповщикь - лямпарь. 
Ламповьй - лямпозвий. 
Лампочка--лямпка, лямпочка. 
Ландкарта--мапа 
Ландьшь, раст. Сопмаїіагіа 
(ппиїкіб ога) -жукурічка, ску- 
пія, С. та|аїїз - - конвалія, 
купека; Аврегиїа одогаїа -- 
пахучка; двулистьй, С. 
Тоїїа--когутик. 

гасник, га- 

ьі-! 

Ланлшафть -- крайовид, край- : 
обра». 

Ланита--щока. 
Ланцеть -- пущагло, пущало. 
Лань, зоол.--лань, ланя. 
Лапа--лапа. 
Лапистьй--лапатий, лабатий. 
Лапотникь- гохлопник. 

Лапоть--(поплетенньй пене- 
кой) похлопель:; (кожаньтй) 
ходак, гостіл, верзун; (ко- 
жаньй истоптанньй) ости 
нок; (изь лька) личак; (из 
ношенньй) злиток. 

Лапоухій--каплавухий. 
Лапочна-- лапонька. 
Лапушникь, раст. 

лопух. 
Лапчатка сребристая, раст. 

Реїепійїіа агдепівеа -- черви- 
шіник, червець; Р. а"Ба - 
пятиперстень; Р. апз5егіпа-- 
гусятник, золотник. 

Лапчатьй--лапатий. 
Лапша -- локшина, покша, рі- 

занка. 

Ларець- см Ларчикь. 
Ларчикь--скринька, схованка. 
Ларь--рундук, штандари, па- 

луба. 
Ласка -- пестощі, 

Тарра 

милування, 

Лакомство- -Лебеда, 

любування; (любовнья) ми- 
лощі; зоол.- ласка. 

Ласкатель, ница--(подлипала, 
прихвостень) облесник,-ця, 
лизун, ха, похлібець,-бниця. 

Ласкательньй -- облесливий, 
облесний, похлібний. - 

Ласкать -- милувати, пестити, 
пестувати, любувати, голу- 
бити; (другь друга) милу- 
ватися пестуватися; ся -- 
приголублюватися,  ласти- 
тися; (подольщаться) при- 
милятися. 

Ласкающій, ньжньй - пести- 
вий. 

- Ласкирь, рьіба Согуїпа підга-- 
горбиль. 

Ласковость--ласкавість. 
Ласковьій - ласкавий. 
Ластиться -- лащитися; лаку- 

зитися. 
Ластовень, раст. Міпсеїохісит 

оїісіпаїе -- бородач, ломи- 
ніс. 

Ласточка, пт.--ластівка; бере- 
говая--щур. 

Ласточкинь--ластовиний. 
Лататньй горшокь, раст. Іо- 

іш5 сога сиіаш5--лядвенець, . 
медівка. 

Латникь- тиляжчик., 
Латньий--тиляжний. 
Латунньй--мосяжний, 
Латунь, метал.-мосяж. 
Латьш (нашит. на ткани) -- ти- 

ляги. 
Лафа--зиск. 
Лафегь гарматека. 
Лацкань (вь одеждв)-- кляпа. 
Лачуга -- халупа, халупина, 

халупчина, хижка, хатина. 

Лаяніе -- гавкання, гавкотня, 
авяга. 

Лаять -- гавкати, брехати; (о 
многихь  собакахь) валу- 
вати. 

Лганье--брехання. брехня! 
Лгать--брехати, (юногда) по- 

бріхувати. 
Лгунишка -- брешко, 

нець. 
Лгунь брехун, брехало, бре- 

хака, б єха, шатало, пле- 
тюга, скоробреха, чисто- 
бреха, чистобрьвха; (помо- 
гающій врать) підбрехач. 

Лгунья - брехуха. 
Лебеда, раст. Спеподит В 

Акіріех-- лобода. 

бреху- 



Лебеденокь--Ленникь. 

Лебеденокь лебедя, лебедятко. 
Лебелиньй--лебелячий. 
Лебедка--лебідка,  лебедиця, 

лебедка; механ.-катеринка. | 
Лебель, пт.- лебідь. 
Лебезнить--стели ися, кі ути- 

тися, піллещуватися,  під- 
сигатися. 

Лебяжій--лебедій, лебедячий. 
Левкасить--шпаглювати, шпа- 

рувати. 
Левкой, раст. Майніоііа іпсапа 

--левконія. 
Левь, зоол.- лев. 
Легенда--легенла. 
Легендарньй--легендовий. 
Легкій-лехкий, литвий, не 

важкий. рухливий; верткий; 
нестатечний, поверховний: | 
(о возь, зкипаж-і) роскоти: 
стий, бігкий; (о землі) гу 
хкий; (о  пищі)  лехко- 
стравний. 

Легковатьй -- полегкий. 
Легковоспламеняющійся -- за- 

пальний. 
Легковьшй (обь 

дорожкарь. 
Легковбріе--лехковірність. 
Легковбрньй -- лехковірний, 

ймовірний. 
ЛегковЬБсвьй-- лехковажний. 
Легкое, анат.-- легеня. 
Легкоисполнимни - латвий. 

ЛПегкомьсленность- лехкодум- 

ність, лехкомисність, 
розважність, кестатечність, 
лехкодушніс 

Легкомьісленньй -- лехкосдум- 
ний, лехкомисний, нероз- 
важний, нестатечний, лех 
кодухий; сущ.полегкарь. 

Легкомьсліє -- лехкодумство, 
лехкомисність; 

Легкоплавкій--топкий. 
Легкоплавкость -топкість 

Легкость--лехкість; латвість; 
швидкість 

Легонькій--легенький. 
Легонько--легеніко, злегень- 

ка, поволі, помалу. 
Легохонько--легегенько, 

тесенька. 
Легочнипа, раст. Риїгопагіа 

обісіпаїіз - медунка. 
Легочньй--легеневи?. 
Легчать--лехчати, віллягати. 
Легче- лехше. 
Лехчить--лехшити. 
Леденець--цукралих. 

нзвозчик5)-- 

зле- 

не- | 

Педенить--крижнити. 
Леденіть--крижніти; 

ніти, лубіти. 
Ледешникь, пт.-- водомороз, 

синєвод, могогюк, ізанок. 
Ледниковьй- льодовиковий. 

Ледникь -(хозяйст.) льсдовня, 
лідниця; (геогр.) льодовик, 
льодонець. 

Ледовитьй-кригастий. 
Лепокольний - льодоломний. 
Ледоколь- льодолом. 
Ледорізь--накрижник. 

дерва- 

Ледоходь--льодоплав, кріго- 
плав. 3 

Ледь--лід, криго: мелкій на 
рькь-шерех,! ерешень, ше- 
решінь, шерет: первьій на 
рькв-шуга; о береговой, У 
берега- забережень; на окон, 
стеклі - намодозень; оть 
слежавшагося сньга-натоп- 
тень. 

Ледляная гора- заледа 
Ледянка -громак. 
Ледяной--крижаний. 
Лежа--навлежачки, ліжма. 
Лежальй- злежалий, леглий, 

злеглий. 
Лежаніе- лежня, лежанкг, ле- 

жа, лежання. 
Лежать--лежати 

Лежачка--лежа. 
Лежебока -- полежаха, поле- 

жака, лега, легмас, легарь, 

бабак, лега, лежень, бинд- 
жук, лихун. 

Лежень,архит.- лігарь, лігарь. 
Лежка--лежа, лежання; (пого- 

вище) лігво, барліг. 
Лежмя-ліжма,  навлежачки, 

лежачки. 
Лежнемь--лігма, ліжма. 
Лезвеє--гострій, лезо, жало, 
Лейка - поливальниця, поли» 

вайка, полиначка, лійка. 
Лексиконь--словник. 
ЛелЬянньй, вьихолечьй--при- 

коханий, пещений, випеще- 
ний. 

Леліьять взлельять--прикоху- 
вати, поикохати, голубити, 
пестувати, пестити, леліти. 

Лемехь, землед.-леміш. 
Ленникь обькновенньй, раст. 

Ііпагіа ушідагіз -- - зайців 
« льон, ль нок, коровяк: дро- 

колистнькй, Її. депізіаєййотіа 
косюрки. 
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Лента-- стрічка, стьожка, стьо- 
жина, бинда, скиндяк, скин- 
дЯячка, хвиезина; вь косЬь- 
кісник; шелковая, гарусная- 
політика; красная шерстя- 
ная-жичка; бархатная - ок 
самитка. 

Леаточньй--стрічковий, бинло- 
вий, стьожковий. 

Лени, раст- -льон.-текучка-лу- 
щик: дикій Піпагіа упідагі5 - 
корсв'як: (чесанньй для пря- 
денья) кужіль, ,куделя, ку 
делиця, кудель, кудівка. 

Леопардовьши--лямпартовий. 
Леопардь, зосл.--лямпарт. 
Лепестковьй--лелюстковий. 

Лепестокь -пелюстка. 
Лепетаніє--белькотання, ще 

бетіння, белькотіння. 
Лепетать--белькотати,  щебе- 

тати, кокотіти. 
Лепетливьй -- белькотливий, 

щебетливий. 
Лепетун-ь,'нья--белькотун,-ха, 

щебетун,-ха. 
Лепеть-- белькот, белькотня, 

жебоніння. 
Лепешка--корж; (на пахтаньб) 

сколотяник; (хліьбь лепеш- 
кой)--ляпушка. 

Лепта--пожертеа. 
Леса швара, волосінь, волосня. 
Лестньй,  0--похвальний, о; 

знадний, жаданий, бажа- 
ний, 0. 

Лесть--лестощі, люстка, обле 
стка. 

Летаніе--літання. 
Летаргическій -- летаргичний. 
Летаргія -летарг, обмірання, 

замірання;-впадать, впасть 
вь летаргію-обмірати, об- 
мерти. 

ХЛетательньй - літальний. 
Летать--тпітати. 
Летучая мьіше, зСолЛ.--кажан, 

челиргач, ночниця, лялик; 
мищ-пергач. 

Летучесть--леткість, 
Летучій -- (испаряємьій) лет- 

кий; (летающій) летючий. 
Летучка (печат. листокь) - ме- 

телих. Р 
Летчикь--літун. 
Леть--літ, літання. 

і 
ї 

Летіть--летіти, полинати, ли- ; 
нути: вихремь--курбелити. 

Лечь--лягіи, полягати. 
Лешть, рьіба, Абгатіз Бгата-- 

й 

- Лен а-Линія. 

таранник, чабак; Сургіпия 
Ьгата--лящ. 

Лжеприсяга -кривоприсяга. 
Лжесвидіьтель --кривоприсяж- 

ник. 

ЛжесвидЬтельство--кривопри- 
сяга, кривосвідчення, кри- 

восвідоптво. 
Лжесвидіьтельствовать --кри- 

восвідчити. 
Лжеученіе--фальшнаука. 
Лжець--брехун. 
Лживость--бреклизость. 
Лживьій -брехликнимй, неправ- 

дивий. 
» Ли-ччи, а чи, а. 
Либо- або. 
Ливень- пролій, улива, хлю- 

ща, сплюша, злива, зали- 
ва, сь бурей-плова. 

Ливерь- (легкія, сердце и пе- 
чень) атріб; (насосикь) ду- 
ховик. 

Ливмя (лить) - як з відра 
(лити). 

Льврейньй--барвовий. 
Ливрея- барда, либерія, лібе- 

їя. 

Либанів--пизання, лизькання. 
Лизать -- лизати, лизькати, 

лизкати. 
Лизунь,-нья-- полизач,-ка. 
Ликвидаціонньй --ліквидаціїй- 

ний. 
Ликвидація--ліквидація. 
Ликвидирогпоть--ліквидувати. 
Ликованіе--раління. 
Ликовать--радіти 
Ликонь, раст. Гусори5 (ехайа- 

1ц5)--вовча ступа. 
Ликь-зобличчя; образ. 
Лилейньй -- лелійний, лілійо- 

вий. 
Лилипуть--малик, куцак. 
Лилія, раст. іїїит сапаїдит-- 

леглія, крин, лілея; І. та- 
тіадоп -- ма лянка; разно- 
видность послЬьдней - масло 
ворочняче. - 

Лиловьй--хвіялковий, бузко- 
кий. 

Лимональ- цитриняк. 
Лимонньй--цитриновий. 
Лимонь--цитри" а. 
Липфа--пасока. 
Лимфатическій--пасоковий. 
Линеваніе--линювання. 
Линевать--линювати. 
Линейка--лизійка. 
Линія--риса; лава; коліно, рід 



Линовище-- Лицемірить. 

сторона улецьгю--перія; пря- 
мая -- прямець, простець; 
кривая -- кривець, косиня; 
ломанная- зломець. 

Линовище--линовищє. 
Линозирись, раст. 

уйШо5а--чахниця. 
Линь, рьба--лин. 
Линька--линяння. 
Линючесть--линючість, 
Линючій-- линющий. 
Линяльй--полинялий. 
Линяніе -- линяння, 

вання. 
Линять -- линяти, блякувати. 
Липа, бот.-липа. 
Липкій--гипучий, беркий, ли- 

пковатий. 
Липкость--липучість, беркість, 

липковатість. 
Липвуть -- липти, ліпчитися; 

чіплятися. 
Липнякь--липник. 
Липовьй--липовий. 
Лира (муз. и астр.)- ліра. 
Лирическій--ліричний, 
Лиса -- лис, ли а, лисиця. 
Лисенокь--лисятко, лисеня. 
Лисица--лиєс, лиса, лисиця. 
Лисій - лисячий. 
Лисохвость, раст. Віоресиги5 

ргаіеп5і5-- гирій, 
Листва--листя. 
Лиственная  кагуста, раст. 

Вгазз'са  паріз -- свиріпа, 
свиріпиця. 

Лиственница, І агіх еигорава-- 
чубатник, мудрина, ленле- 
рево; І.. десі4ца -- модрень, 
модрина, 

Лиственньй -- лествяний, ли- 
«стяний, листястий 

Лиственіть--листвіт 
Листовень  сигійскі раст. 

Азсіеріа5  Зугіаса -- ласто- 
вень. 

(іпо5ігі5 

бляку- 

Листовой-- листовий; аркушо 
вий. 

Листокь -- листик; аркушик; 
бумаги- карта. 

Листообразньй -- листуватий. 
Листопадь--падолист. 
Лестоїбдь, наськ. -СПгузотеїа 

-гпопик. 

Листь -- лист, (бумаги м пр.) 
аркуш; капустньй -- пе- 
люстка. 

Литаврь: -- котли; тулумбаси. 
Литаврщикь- дивбищ, котляр. 
Литейная--гісерня. | 
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Литейньй--гісерний. 
Литейщикь--гісер. 
Литераторь--літерат. 
Литература -- письменство; 

научная--наукове письмен- 
ство; изящная- красне пи- 
сьменство. 

Литовье (четвер. желудокь у 
жвачн)-- сліз. 

Литой (изь металла)--сипаний. 
Литонья (третій желудокь у 

жвачн.)-книжка, 
Литургія--служба божа. 
Лить-лляти, лити, сипати, 

точити, цюдити; о дожді- 
пірити, піжити, чустрити; 
струей-дзюрити,  чуркати, 
чуркоттти. 

Литье, тех.--лиття. 
Литься--литися; сильно-бури- 

ти, щцебенити, хлющити, 
хлянути; о крови -юшити; 
о сильномь ложді-періщи- 
ти, піжити, тюжити; струей- 
дзюрити, чуркати, чурко- 
тіти. 

Лихачь (удалой парень)- зух. 
Лихва--ріст. 
Лихой-- хвацький, (о лошади) 

баский;лихий, злий. 
Лихонмець--хабарник, хаптур- 

ник, хапуга, драпіка, зди- 
рець. 

Лихоимньй -- хабарний, 
турний, 
нир. 

Ли»хоимство -- хабарництво, 
хаптурництво, 0 здирство 
драпіжництво, 

Лихоимствовать --хабарувати, 
хаптурувати. 

Лихорадка -- лихоманка, про- 
пасниця, поганка, шухля, 
трясця, трястя. трясучка, 
«трясогиця, трясагвиця, хин- 

дя, хвиндя, тетюха, тігка, 
зімниця, гнітючка. 

Лихорадочньй -- лихоманний, 
т'ясцевий. 

Лихошерстньй--(0 
потайний, лихий. 

Лицевать -- лицювати, 
вати. 

Лицевой--передній. 
Лицегоьй--актор, акютьор, 

тист. 
Липезрьніе- бачення. 
Лицезріьть--бачити. 
Лицемірить облудувати, 

фальшувати, лукивитн. 

хап- 

здирний, драпіж- 

собакахь) 

вицю- 

ар- 
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Лицеміріє--сблуда, облудність, 
фальш, фіглявість, фігляв- 
ство. 

Лицемфрньй--облудний, фіг- 
лявий, фальшивий, лука- 
вий. 

Лицембрь,-ка -- облудтик,-ця. 
Лицепріятіе--сторонність. 
Лицепріятньй--сторонній. 
Лицо--вид, обличчя,  пицє, 

парсуна, образ, тварь; (лич- 
ность) особа. 

Личико--видок, видочок. 
Личина--машкара. 
Личинка -- Осклеп, замоток; 

(майс. жука) салєник, бед- 
рак,  гоборозняк, понур, 
хробак білий; Рігудапеа- 
кубрак; муравьиная - пе- 
вбинка. 

Личко -особисто, персснально. 
Личность- (отд. существо) осо- 

ба, персона; (кь лицу, осо- 
6ь, человьку относящееся) 
особистість. 

Личньй--особистий, 
Лиша"--лишай, 
Лишайникь, раст.-лешедь. 
Лишать, шить--збавлятги, зба- 

вити, позбавляти, позбави- 
ти; (жизни) тратити, стра- 
тити, віку зб вити; (свобо- 
дьї) зневолювати, зневоля 
ти, зневолити, заневолю- 
вати, вблити; слова-заборо- 
няти меви;дівственности- 
справичити. 

Лишаться, шиться -- збувати- 
ся, збутися. позбутися, поз- 
бавитися, рішатися,шити- 
ся, втрачати, тити;-чувствь 
-зомліти, знежитися;-созна- 
нія -ошемоніти; "силь -зке- | 
могтися,  знесилитися; ума- 
збожеволіти. 

Лишекь --рештка, 
льшниця. 

Лишенів--збавлення. 
лення, втрата. 

Лишенія- -(бідность) злидні. 

Лишній--зайвий; непотрібний; 
(о деньгахь) лежаний. 

Лишь--тільки, ледве; бьмаби, 
аби б, коб, коби;-ь гдь- 
аби де; бьт то-аби то;-бь что- 
аби іо; только-скоро, за- 
ледве; -только-какь-тільки- 
аж. 

Лобзанів--цілування; цілунок. 

зайвинка, 

позбав- 

фо 

ЛицемЕБріє -Ложбина 

Лобзать--цілувати. 
Лобньй--чословий, чільний. 
Лобокь, анат.--поріг. 
Лобь - чоло, лоб. 
Ловелась--зальотник, дівчур, 

подупельник, бабій, джигун, 
залицяльник. 

Ловець--мисливець. 
Ловитва--улови. 
Ловить--ловити, хапати, за- 

попадати, запопасти; на- 
лапувати, налапати. 

Ловиться--ловитися, іматися, 
імитися. 

Ловкій -- (удобньй) зручний, 
ручий; (смьшленньй) зми- 
сний, спритний; (складньй 
вь движеніяхь) чамняний, 
секерний, зграбний; (изво- 
ротливьй, умьющій обойти, 
завлечь) прикібний, про- 
мітний. 

Ловко--зручно; зграбно; хва- 
цько, стоком, стічно; спри- 
тно. 

Ловкость - зручність; зграб- 
ність; хвацькість; сприт- 
ність. 

Ловля--улови, лови, ловитба, 
ловійво, ловіння. 

Ловушкга--хапка, пастка; (для 
вороб'євь) стрівка; (для 
птиць) сільце; (для льс. 
ззіря) застана. 

Ловчій--псяр, псярник. 
Логовище--ткрло, скота, 

гво, барліг. 
ло, мирлугге. 

Логь-яр; річище; 
обліг. 

Лоларь--смовдирь. ледарь. 
Лодка--човен, човно; вь/долб- 

лен. изь дерева-душогубка; 
вьдолбл. сь общивкой дос- 
ками разн. размфра-каюк; 
такая же рьбацкая неболь- 
шая-жаковик; большая, 
вмьстимостью до 200-300 п. 
-руб. шугалія; псдводная 
--підвддник; плоскодонная 
гкайора. 

Лодочникь-човникарь; весляр; 
перевізник. 

Лодочньй--човновий. 

Лодьїжка, анат. МаПеоішз-кіс- 
точка, щиколотка. 

Ложа, театр.-яьожа; фужейн.) 
-есада. 

Ложбина, оврагь--яр. звір. 

лі- 
кублище, куб- 

переліг, 

і 



Ложбистьй; -Лохань. 

Ложбистьй--яркуватий. 
Ложе--оже, ліжко, ліжниця; 

(рьки) річище. 
Ложементь-- шанець. 
Ложечка, анатом. -- долок; 

(чайн.) ложечка. 
Ложечникь--ложкарь. 
Ложечньй--ложковий. 
«Ложиться. лечь--лягати, ляг- 

ти, кластися, покластися, 
полягати, облягтися. 

Ложка--ложка; разливная - 
ополоник. 

Ложковидньй--ложкуватий. 
Ложность-;омильність, похиб- 

ність, Хибність, фальши- 
вість, непсаздивість. 

Ложньй-омильний, кривий, 
хибний, похибний, фальши- 
вий. непраздивий. 
Ложх - брехня, олжа. 
Лоза--(пруть) різка, лозина; 

раст. 5айх аїба лоза, ло- 
зиння. 

Лознякь--лоза; Зах асиібо- 
Па-шелюг; бах  саргаса 
--верболіз. 

Лозунгь--гасло. 
Локализировать -- льокалізу- 

вати. 
Локать, хлебать -- хлептати, 

жлуктати, сьорбати. 
Локонь- кучерь, пуколь, лока. 
Локотной--локтьовий. 
Локотокь- ліктик. 
Ломаніє ламання. 
Ломанньй (геометр.) -- злом- 
частий, уламчастий. 

Ломать ламати; ся-ламатися. 
Ломить- суд мити, ломотіти 

(вь костяхь)» 
Ломка- ламання, 

манча. 

Ломкій--хрусткий, крушний, 
крихкий, ламкий, ламучий. 

Ломкость хоусткість, круш- 
ність, крихкість. 

Ломовикь -- (нзвозчикь) бен- 
дюжник: (конь) плуговик, 

Ломовой -ломний; воє желіьзо 
-залізяччя;вая  пушка об 
ложна гармата;-вая лоштадь 

«плуговик; -вая работа-важка 
робота; вой извозчикь-бен- 
дюжник. 

Ломонось синій, раст. Сіета- 
н5 іпеєдг Рога - цигачка, за- 
бий Круча. 

Ломота--ломець, ламанина. 

ломець, ла- 

| 
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Ломотньй--ломцевий. 
Ломоть--скиба, луста. 
Ломь--лом; (для разбив, льда) 

-зплішня. 
Лонзикь. пт, Тоіапив-коловод- 

ник. 
Лоно--груди, перса, надро. 
Лопасть--(кожаная у сідла) 

потебня; (у пароход. ко- 
леса) шуфля; (весла) лопать. 

Лопата--лолата. 
Лопатка кописткг, копирстка, 

лопатка; (анат.) окіст; (у 
косарей) мантачка, клепало; 
(для шпаглевки) шпадля, 
шпагля; (штукатурная) ке- 
льня. 

Лопать -- хавкати, халасати, 
халасугвати, халавкати, трі- 
скати, жерти. 

Лопаться -- репатися, луска- 
тися, тріскатися. 

Лопнуть--луснути,  репнути, 
тріснути. 

Лопотня - луск. 
Лопуха, Уагіоіає "адиеає-гвіз- 

дочки, вітряна віспа. 
Лопушникь,раст.-Заїміа уегіа- 

сійака--свиніох, свинушник., 
Лосій--лосьовий. 
Лоскуть -- шмата, 

клапоть. 

Лоскутникь, ца--старожечник, 
«ця, тандитнику ця; голо- 
дранець, ка. 

Лоскутньшй--тандитний; (рядь) 
тандита, товкун. 

Лоскуть- плат, рянда, шмат, 
клапоть; (бумаги) шпаргал. 

Лоскь-полиск, глянець, лиск. 
Лоснистость--лоснявість. 
Лоснисть'й--лоснягий. 
Лосниться--посняти, вилиску- 

ватися, лощитися, поли- 
скуватися, лисніти, лисни- 
тися 

Лососина--сальмина. 
Лососій-- сальмовий. 
Лосось, рьба--сальма. 
Лось, зоол.-лосунь, 
Лотереїньй--льстерийний. 
Лотерея- льотерия. 
отокь - (корьто) ночви, нець- 

ки, вагани; (водостокь) рин- 
ва, потоки. . 

Лоть--(вЬс. міра) лот; (морск.) 
оловниця:; раст. | оїш5 согпі- 
сиїані5-горицеяїт. 

Лохань -цебер; (для помоевь) 
помийниця. 

шматина, 
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Яохмотникь, ца--голодранець, 
-нка. 

Локмотье--цукдря, цундрина, 
хабоття, хламіття, цуря, 
канцурря, ряндя, рубатє, 
риззя; дрантя, рам'я, руб'я. 

Лохь садовьій, раст. Кіеадпиз 
погіепзі5-царіградська лоза. 

Лоцмань--лоцман. 
Яошаденка--конячка. 
Лошадиньй -- кіньський, 

нячий. 
Лошадка--коник, конячка. 
Яошадь--кінь; ди--кінва. 
Лошаковьй--ослюковий. 
Лошакь--ослюк. 

ко- 

Лощенів--полірування, глян- 
цювання. - 

Лощина, ложбина--яр, звір, 
перебалок, лощовина. 

Лубочньй--луб'яний. 
Лубь--луб, лутина. 
Лубяніть--шкарубіти. 
Луговодство--луківництво. 
Луговой--лучний. - 
Лугь--лука, лукань; поемньшй 

-"Заплава. 

Лудильщикь--біляр. 
Лудить--білити. 
Лужа--калябура, синявка, ка- 

люжа, калабаня, охаб, оха- 
ба, охабисько; -длинная, по- 
слЬь разлива--потязь. 

Лужайка--моріг, муріг. 
Луженіе--біління. 
Лужица--калябурка, калюжка. 
Тузга--луска. 
Лука  (сьдельная) -- каблук, 

облук. 
Лукавить -- хитрувати, лука- 

вити, на хитрощах ходити. 
Лукаюство -- прохірство, під- 

ступ, облуда- 
Лукавьй -- прохірний, китрий, 

підступний,  облудний; че- 
ловіькь-прохіра, мудрагель. 

Луковица-- цибулина. 
Луковичньй--цибулинний. 
Луковка--цибулька. 
Луковьй -- цибульний, цибу- 

ляний. 
Лукоморье--затока. 
Лукошко--козуб, козубня, ко- 

зубка. 
Лукь, раст. АШит Сера-- ци- 

буля; - порей, В. роїтит -- 
прас, пір,-зелень- пір'ячко, 
р'я;-шнить, А. 5Спогодо- 

ргазигп--требулька; порода 
мелкая, продояговатая -- 

Лохмотникь -Лавенокь. 

зубка; (оружів)-лук, сагай- 
дак. 

Луна--місяць; перв. четнерть-- 
молодик, перша кватиря; 
вторая четверть--перекрій, 
перекруг, друга кватиря; 
третья четверть--підпоОвня, 

третя кватиря; полная -- 
повня. 

Лунатикь--сновида, місящник. 
Лунка, ямка--кубах. 
Лунньй--місячний, місяцевий 
Лунь, пт. -сироватень. 
Лупить--лупити, сблуплювати, 

лупесати, здирати; (кожу) 
білувати; - ся - лупитися; 
(кзь яйца)--вилуплюватися. 

Луска -- лушпайка, лушпак, 
лушпегина, лушпина. 

Лучевая кость -- передрамен- 
ниця. 

Лучевой -- проміневий, пару- 
совий. 

Луч "зарность--промінистість, 
осяйливіСТЬ. 

Лучезарньй 
осяйливий. 

Лучеиспусканіе -- промінюван- 
ня, світотеча. 

Лучеобразньій -- променястий, 
парусуватий. 

Лучепреломленіє -- проміно- 
злом, парусозлом. 

Лучина -- скалка, скіпа, скеп- 
ка, скіпка, тріска, щамба, 
шпатар, шпадер, скаля, за- 
дера, колотвиця, колотиця, 

липина. 
Лучинньй -- скалковий, скіп- 

ковий. 
Лучистьй--промінистий. 
Лучше--краще, ліпше. 
Лучшій--кращий, ліпщий. 
Лучь - промінь, пас, парус. 
Лущеніе--хухріння. 
Лущить--хухрити, лузати. 
Льжа--нарта, лижна. 
Лько (содранноге) -паздір'я, па- 

здір, лут, луття. 
Льковнй -- личаний, личако- 

вий, лутовии. ; 
Льсина -- лисина; блезно (вь 

матерін). 
Льтуха черная, Риїса азіга- 

піп, лисак, лиска. 
Льсьй-либсий; (шутл.) голо- 

мозий; сущ.- лисак, голо- 

мозько. 

Льсіть--лисіти. 
Льренокь--левеня, левенятка. 

промінистий, 



Львиньй--Льсь. 

Львиньй--левовий, львовий. 
Львиньй хвость, раст. і еопо- 

ти5 сагйіаса--псячка. 
Львица--легиця. 
Льгота-- пільга. 
Льготить--пільгувати. 
Льготньй--пільговий. 
Льдина--кримсо»а: (большая)-- 

турнаш, креля. 
Льзя- можна, 
Льнуть--стулитися, горнутися. 
Льняньшй -лляний, льонний. 
Льстець, подлипало- знимець, 

ж. р.-- знимка, забігайло, 
лестун, обле-ник, лестець. 

Льстивость--улесливість, під- 
лесливість, облесливість, 
облесність, підлепливість, 
підлегність, підлазистість, 

залесливість, лестивість. 
Льстивьй--підлепливий, під- 

лепний, улесливий, підлес- 
ливий, облесливий, залес- 
ливий, підлазистий, облес- 
ний, лестизин, лесливий, 
лесний. М 

Льстить -- лестити, 
облещувати. 

Льститься, зариться --квапи- 
тися, ласитися, зазіхати. 

Львизна--лівина. з 
Льво-- ліворуч. 
Львша- шульга, манько, мань- 

куг, лівак, лівачка, лів- 
кутник,-ця, лівцун, ка. 

Львьй-лівий. 
Льзть (вверхь, наружу), взби- 

раться-- п'ястися, пнутися; 
пхатися; пертися; лізти, 
вилазити. 

Лькаришка - лікарчук. 
Лькарскій- лікарський. 
Лькарственньй, ціьлебньй -- 

помічним, цілющий, лічний, 
медичний. 

Лькарство - лік, ліки. 
Лькарство--лікарк вання. 
Лькарь,-рка - лікарь.-рка. 

хлібити, 

Льнивець -- лодарь, ледарь, 
ліногуз, лінтюга, лінюга, 
легарь, лега, лежень, ле- 

гейда, ленай, ледака, леда- 
що, нероба, полежай, по- 
лежак. 

Льнивица --розварня, лінка, 
ледащиця. 

Явнивьій --ледачий, безліль- 
ний, опішілий, оспалий, ми- 
рявий. 

Льнитьея--лінуватися. 
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Ліьноватьй--полінивий, 
Льность--лінощі, зіньки, лі- 

нивство, лінування. 
Льнояй -- положай, ліногуз, 

лінтюга, полежак, бабак, 
бездільник; см. Ліьнивсць 

Льнтяйка-- см. Льнивица. 
Льнь -лінощі, ліньки, баглаї, 

тинак. 

Ліфпить--клеїти; зліплювати, 
бгати. тулчи н;-ся--ліпити- 
ся, зліплюватися, кпеітися; 
"тули.ися, моститися, щу- 
литися. 

Льпка--спицарство. 
Ліпкій -липкий, беручкий. 
Льпкость--липкість. 
Льпной--гіпний, сницарний. 
Льпщикь--сницарь. 
Льса--риштування. 
Льсенка східці; приставная- 

драсинка. 
Льсистость-- лісистість. 
Льсистьй--лісистий, 
Льсная фисташка, раст, 8іаг- 

ріуіеа ріпиаїа--кпокічки. 
Льсникь (льс. сторожь)-гай- 

овий. каобізничий; (льшій) 
лісовик, гайовик. 

Льсничестно-- лісництво. 
Льсничій -лісничий. 
Льсной -- лісовий, гайовий; 

орбхь, раст. Согуц5 ауе!- 
Іпа -- ліска; груша, яблоко- 
лізниця. 

Льсоводство--лісництво. 
Льсокь--лісок, гайок; (жил- 

кій) --стрелиця; вь степи-- 
мечет. 

Льсопильньй -- тартацьких, 
трацький. 

Льсопильня -тартак, 
ня, фірас, пильня, 

Льсопромьшленникь 
промисловець. 

ЛьсосЬька-- ділянка. 
Льсопромьшленньй--лісопро- 

мисловий. 
Льстница (неподвижн.) --сту- 

панка, лютра, східець, схід- 

ці, сходи; (передвиж.) стро- 
мина, драбина,  літорке, 
літря. 

Льсь--ліс; красньй-бур; бере- 
зовьій-березн»ик; 0 дубовьій- 
лубняк; ольховьій-вільшия» 
на; діественньй - праліс; 
темньй-синета; вьсохшій- 
сухоліс:  лиственньй - пи 
стовняк; вьгорівшій-згарь 

трачегв- 

-- пісо- 



тео «Тьтній- -Мазволей, 

Льтиій-злітній, літошній. 
Льто--піто; рік; (сухое)-сухо- 

ліття; (урожайное, благопрі- 
ятноє) поліття; (літа) вік, 
життя 

Льтовье--літовище. 
Лфтомь улітку, уліті, облітку. 
«Івтописець - літопис. 
Льтописньй--літописний. 
Льтопись - літопис. 
гТьвтосчисленіє -літолін. 
Літось - торік. - 
Чьетошній - торішній. 
Льхебниксь--лікувальник. 
"Твчебница -лікарня. 
Тьчебньїй -- лікарський, ліку- 
вальний. 

-Лівченіс--лікування, коруван- 
ня, гоіння. 

Льчить -лікувати, 
гоіти. 

Льшій--полісун, лісовик, гай- 
овик, лісун. 

Любвеобильньй --Коханливий. 
Любезничаніе -- лицяння, же- 

нихання. 
Любезничать -- лицятися, же- 

нихатися, мизгатися. 
Любезньй -- коханий, любий; 

(вьжликвьй) гречний, чем- 
ний, увічливий. 4 

"юбезньйшій, мильй -- росто 
милений. 

Любимець, -мица -- улюбле- 
нець, нкя, милованець. нка. 

Любимьй--улюблений, укоха- 
ньй, коханий, люблений, 
любовний. 

Любитель, -ница -- любовець, 
«ниця, аматор, ка; охочий, 
-ча, даси», са до. 

-Любить--любити; кохати; на 
видіти. 

Пюбоваться- -милуватися. 
Любовийкь.-ца-коханець,-нка, 

любас,ка, любанка, полю- 
бовник, ця, хабаль, хабаль- 
ниця, хабалиця. 

Любовньй--закоханий, укоха- 
ний, любосний; -напитокь-- 
жохан зілля. 

Любовь--любов, люба; кохан 
ня, закохання. 

Любознательньйи--цікавий, до- 
питливий, довідливий. 

Любой - першии ліпший. 
Любопьтньй--цікавий. 
Любопьтство -цікавість. 
Пюбопьтствонать - цікавитися. 
Любострастіе - роспуста. 

корувати, 

Любострастньй --роспустний. 
Любостяжатель, н. ца - зажи- 

ра. хтивець,-вниця, зиско- 
люб, ка. 

Любостяжательньй -- зажира- 
куватий, хтиви?, захланний. 

Любушка - любка, коханка. 
Любящій--люб'ячий; (прогиво- 

рьчить)--зарічаний; (піть) 
-- СПівучий. 

Люди--люде, 
Людишки--людції. 
Людньй -людний. 
Людоїлка -- сироїдка,; людо- 

жерка. 
Людовдство--сироїдство, лю- 

дожерство. 
Людоібдь--сироїд, людожер. 
Людская--челядня. 
Людской--людний. 
Люкь--ляда. 
Люлька- колиска. 
Люнеть--шанець. 
Люстра--жирандоля. 
Лютеранскій--лютерський. 
Лютикь. раст. Бапивсціо5 -- 

чічка жовта, козельці, чи- 
стник. болотне зілля; БЮ. 
адиаїіїїз - самостій; ЮК. паца 
--натяж. натягач; Асопіїшт -- 
царь-зілля, чорне-зілля; А. 
пареїшця--косатка. 

Лютость--суворість, лютість. 
Лютьй -суворий, лютий. 
Люцерна хмілевая, раст. М 

дісадо Іириіїпа -- горошок; 
М. зайуа--равлинник. 

Лягавьій - вижлий. 
Ляганіе--брикання, хвицання, 

фацигання, вихання. 
Лягать -- фацегати, брикати, 

хвицати, фиркати. 
Лягушенокь -- жабеня, жабе- 

нятко. 

Лягушеч --жаб'ячий. 
Лягушка - жаба скакавиця, 

кряха; (колодезная боль-. 
шая) -- расер; (превесная, 
Ну/!а агрогеа)- раканя. 

Лядвенець рогатьи, ряст. |0- 
їшз согпісціаїше -медівка, 

Лядвся -стегно. 
Ладь- халепа. 
Лямка-- тягло. 
Лягать, пнуть-ляпати,-пнути. 
Ляшка--стегно. 

М. 
Мавзолей--надгробок. 
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Мавроть, раст. Суїізиз5 БіНо- 
гиз8--Зіновать. 

Магазинньй--гамазейний, га- 
мазійким, махазиновий, 
шпихліровий, 

Магазинь--гамазей, 
гамазій, гамазія, гамазин; 
жнижньй книгарня;  хльб- 
ньй--шпихлір, магазей. 

Магарвічь - могорич. 

гг мазея, 

Магистрать-- майстрат,  ра- 
туша. 

Магическій--чародійний,  ма- 
гічний. « 

Маг'я - магія. 
Магнетизерство -- магнетика. 
Магнетизерь -- магнетизатор. 
Магнетизировать--магнетизу- 

вати. 

Магнєтизм»--магнетизм. 
Магне'ическій ма нетичний. 
Магнитить--магнесувати. 
Магнить--магнес. 
Магометанинь-- агарянин, ма- 
"тометан. 

Магометанка--агарянка, 
гометанка. 

Магь- маг. 
Маєвка-- цигарцара. 
Мазальшикь, -ца--помазун,-ха, 

мастільник.ця, мазільник, 
-ця, мазій, ка. 

Мазаніє -- мастіння; 
вання. 

Мазанка--ліплянка. 
Мазать--мастити: шмарувати; 

(гачкать) 5 лозити. 
Мазипка- (нлох. живописець) 

квачомаз; (кисть) квач. 
Мазильница--мазниця 
Мазня (0 картині)- льопи. 
Мазунья - мазійка. 
Мазугрикь - шальніра, ракло. 

ма- 

шмару- 

Мазурьичать -- шальвірити, 
махоунвати. є 

Мазь- мастило,  шмаровило. 
: (колесигя) -коломгзь. 

Мансорьй шпипнковий, пшенич- 
ковий. 

ММансь, раст. 7еа Мауз5-пшінка, 
пшсничка. 

Маїшрань. о раст.  Огідапит 
пігуогапа-- мапран. 

Май--правєнь. 

Майская букашка, Меіої рго- 
зсагарец5 -майка олійна. 

Майскій - травневий, 
овий, майовний. 

Майскій жукт, Меїоіопіба уці- 

май- 

« 

хрусталь, 
зоізійнаїіз хрущ 

багіз5 -- саляник, 
хрущ; М. 
волоський. 

Маканів- мочання, умочання. 
Макать--мочати, умочати. 
Маклакь- фактор. 
Маклачить--факторувати, ма- 

хлювати. 
Маклерскій--факторський. . 
Маклерсгвовать факторувати. 
Маклерь- факто. 
Маковка--(головка маку) ка- 

чулея, качулка; (глава цер- 
кви) банька; (головка на 
шестіь, шпиці) ковилка. 

Маковникь--максвик,  маків- 
ник. 

Маковьій-- маковий. 
Макрель, рьба--баламут. 
Макушка щолопок (верхушка), 

тімя (темя) 
Макь- мак; восточньй, Рара- 

уег огіеп'віє сліпак; дикій 
--зіркач; (нь загадк)-тріс- 
кач. б 

Маленькій -- маленький, ма- 
ненький. 

Маленько-- замало. 
Малехонекь -- малюсінький, 

манюсінький. 
Малеціе--хлопець, малюк. 
Малина -- малина; полевая, 

рест. Кибиз саєезіше-коло- 
дюх. герипник. 

Малинньй малиновий. 
Малиповка, гт. МоїіасіНа заїї- 

сагіа или 5уїміа Погіеп5і85-- 
очеретянка. 

Малиновьй (цвіть)--кармази- 
новий. 

Мало-трохи, мало, 9маль, не- 
багато. 

Маловгжность -- малознач- 
ність. 

Маг оважньмй-- малозначний. 
Маловато - намалі, намагь, 

обмаль, обмалкувато 
Маловатость- прималюсть, по- 

малість, обмалкуватість. 
Маловатьй--прималий, пома- 

льй, обмалкуватий. 
Маговбфріє -- недовірство, ма- 

ловірство. 
Малов'рньшй -- недовірок, не- 

ловірний. 
Малогіьрь- маловір. 

Маловісность - недоважність. 

МаловбБеньй--недсважний. 

Малодушіе--легкодухість, 
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Малодушньй--бездухий,легко- || 
духий. " 

Малозначащій -- малозначний. 
Малозначительньй --малозна- 

чний. 
Малоизвістность -- маловідо- 

мість. 
Малоизвістньй -маловідомий. 
Малонмущії--незаможній. 
Малошскусньй -- недотепний, 

немайстерний. 
Малокровівє -- малокровність; 

блідниця. 
Малокровньй -- педокровний, 

малокровний. 
Малолітній -- малолітній, не- 

долітній. 
МалолЬтокь--недоліток, мало- 

літ, малолітка. 
Малсліьтство -- маленьство, 

мальство. 

Малолюдньй--нелюдний. 
Мало мальски--мало на мало. 
Маломощньй -- легкосилий, 

не ужий. 
Малоопьтньй--малодосвілний. 
Малопомістньй -- дрібнозе- 

мельний. 
Малоплодородньй (о земль)-- 
пісний. у 

Мало по малу--потроху. 
Малоприбьльньй -- малоко- 

риєний. 
Малорссльй -- низькороаслий, 

куций; - и толстьй -- при- 
кадкуватий, присадкуватий. 

Малосв'дущій--малосвідомий. 
Малосильньй малосилий, 

маломоцний; -сущ.-худопа- 
холок. 

Малость -- мализна, 
цьопинка, трошиця, 

марнота. 
Малоуміе - недоумство. 
Малоумньй -- недоумкуватий. 
Малоупотребительньй-- мало- 

вживаний. 

Малоцінньй--низькоцінний. 
Малочисленньй -- нечислен- 

ний, мглолічний?. - 
Мальй- малий: невеликий. 
Мальшь -- малюта: (приземи- 

стьй)-- приземок, малюк, 
маля, малятко. 

Мальва, раст. Айпаєа оїйїсіпа 
із - рожа; Мама ппашгі- 
Напа--дзіндзівер; М. гоїшп 
4іїФба-- проскурка, проску- 
рень; М. зіїмезігіз -слиз, тан- 
церник, пацірник, турець- 

цьолка, | 
криха, 

Малодушньй--Маргаритка. 

кий сльоз; М. сгізра - ску 
лочник. 

Мальчикь -- малюк, хлопко, 
хлопець, хлопчак, хлопчи- 
на, хлогак; мальчугань -- 

пахолок; маленькій--повшо- 
нок, повшук, пахоля. 

Мальчишескій --хлоп'ячий. 
Мальйшій--найменший. 
Малютка-немоглятко. маля, 

малишко, манушечка, ма- 
нушка. 

Малярньй -фарбярний. 
Малярь--фарбяр. 
Мама- неня, ненька, мама. 

Мамалькга -- токан, мамалига. 
Маменька--мамуня. 
Мамка, кормилица.- плекачка. 
Мамонть, зоол--мамут. 
Маневренньй--дженджероювий. 
Маневрировать -- дженджеру- 

вати, манєврувати. 

Ма неврь -- дженджера, вере- 

мія. 
Манежь--мавіж. 
Манера -- маніра; поведенція. 
Манерь -- манір, узір, спосіб, 

побит, роб, кшталт, штиб, 
штиль, штоїт,  шкиль, 
штиб, чин, ясміс. 

Манжета- макет; шерстяная 
--зап'ястник. 

Манжетка обьшкновенная, раст. 
Віснетійа  упідзгів -- наво- 
ротник, наворотень. 

Манжетньй-- манкетовий. 
Манить-- (звать знаком) ки- 

вати; (привлекать) вабити, 
надити. 

Мгнишка--шемізетка; (стмаш- 
ка при встрьчь річн. су- 
довь) майнівка, мартала 

Манкировать -лехковажно ста- 

витися до обов'язків. 
Манозеніе--помах. 
Мантія--керея. 
Манускрипть - рукопис. 
Мавуф ктурньй- мануфактур- 

нн. 

Кгразмь, мед.-чев'яда. - 
Маргковать -- тямити, розу- 

міти. 

Маранье--казяяння; базграння. 
Марать--брудити, каляти; ба- 

зграти. 
Маргаритка, раст. Веїйз регеп- 

піз -- цяточка,  сирітка, 
стокроть, нечуй-вітер, цу- 
кр вка. 



Марене-- Мать. 

Марена настоящая, раст. Ки- 
Ьіа ііпсіогит--крап. 

Маринадь-- меживо. 
Маринованньй-- межений. 
Мариновать - межити. 
Марк---марка. 
Маркій- плямистий; кальний. 

Мармелаль-- мермол»да. 
Мартовскій-- березневий, мар- 

цьовий. 
Марть--березень, березіль. 
Маршировать--маршувати. 
Мгршировка- масшувення. 
Маршь, сущ.- марш. 
Маригь, межд. -- руші 

гайда! 
Маска - мошікара, личпна. 
Маскаралньй--машкаревий. 
Маскировать--маскувати, лич- 

кувати. 
Масленикь (грибь)-масляк. 
Масленица -- масниця, Мма- 

сляна. 
Масленьй--масний, масткий; 

(о кра кахь) олійний; (за- 
пачканньй) засмальцьоза- 
ний, заяложений. 

Масл»на (детєко) -- олива; 
(плодь)- оливка 

маслить -- мастити, 
вати. 

Мастичньй-оливний. 
" Масло- масло: растительное-- 

олій. дерен.--олива; конопл. 
--сім яна олія. 

Маслог ой - масляр; олійник 
Маслобойка -- масничк», ма: 

слянка. 
"Маслобойньй -- маслярний; о- 

лійний. , 
Маслобоиня маслярня, олійня. 
Масляникь, грибь - масляк 
Маслянистьй-масткий, мас- 

листий; (о вод5, гокрьтой 
слоемь масла) осугуватий. 

"Масляница-масниця, приспіль- 
ниця. 

Масляничньй -масничний. 
Масліньй- масткий:; (облитьй 

масломт) мащений. 
Масса--товша, купа, хмара, 

хлань, загал, сбваг, 
Массажисть, тка-містушар.-ка. 

Массажь-містушіння, містуш. 

Массивньй -- тілистий, тіль- 
частий, литни. 

Массировать - містушити. 
Мастерить--манйструвати. 
Мастерица--тімаха. 

худа! 

масту- 

"а 
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Мастеровой--майстровий; ре- 
місник, робітник. 

Мастерская--майстерня, май- 
строва, робітня; художника 
-малярня:зкигажей, кареть, 
тельгь-стельмашня, штель- 
мешня; сапожника- шевня; 
шорника- швальня; скорняка 
-куш-ірня. 

Мастерской--майстерний, ми- 
стецький. 

Мастерство--майстерство. 
Мастерь-- майстер; тімаха, 

митець. 
Мастика -местика. 
Мастичньі-- мастиковий, 
Масть- (цвіть, 

масть. 

Метежь--сступи. . 
Материкь--суховрігля, сухоліл. 

ьзь картахь) 

Матеріаль- знадіб, зналібок, 
матеріял, матріян; приго- 

товленньй | дяя о чего-за- 
грава. 

Матерія- матерія: (покупная, 
левочная) крамина,  крам- 
нина; мед.-гніи. 

Матерої-здоровкий, великий. 
Матерщина-- матюки. 
Матервть--тверлнути; 

Гертуватис:я по чого. 

Матиця (Єглка погь потолксмт) 
-сьолок: (бь сулюь) бинаюг. 

Матка -мати; матка, самиця; 
анат. ураз, матиця. плод- 
ник. дитинник; (у свиньн) 
-гацятник. х 

Маткина душка, раст. Місіа 
п ігабіїйїз - фіялка лісова; 
Огідапит уцідоге зіновка, 
маркшка, материнка. 

Мат: вьій- тмяний. 
Маточная трава, раст. Ругеї- 

пого раг'єпісіп ростопасть, 
ростопгш, земизепеня, ма- 
руна. 

Матечникь, раст. Меізба обб- 
спаїз | -ройовик; анат.- 
уразник. 

Матраце--матрац. 
Мат'ось мазрос. 
Маттіола, раст. Майніоіа ат- 
та- сокерки городні. 

Матушка--гані-матка. 

Матушкинь-матінчин. 

Мать--мат; рогожа, мгта. 

Мать--мати, матір; (крестнгя) 
-нанашка, хрещена мати. 

Мать и мачеха, раст. Ги55іїадо 

рости; 
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на купарле, купала, під- 
біл. 

Маунь, раст. Уаїегіапа обісі 
паїіз-смердючка. 

Махальньй--махальний. 
Маханіе-- махання. 
Махать -- махати, майдалати, 

мантиляти, маяти. з 
Махнуть (побьжать)-югнути 

чкурнути, почухрати, май- 
нути, дременути, дмухнути, 
дмухонути. 

Маховой--замаховий, маховий. 
Махомь--миттю, вмах. 
Махорка,бакунь, раст. Місобі- 

апа гизіїса--плотовець. 
Махровьй--повний. 
мМахь--гомах; (мельн. крьло) 

крило. 
Мачеха--мачуха. 

Мачта-- щогла. 
Мачтовони--шогловий. 
Машина--машина. 
Машинисть -- машинник, ма- 

шинистий, машинист. 
Машиннь й--машинокий. 
Маякь--фитура, хвигура. Я 
Маятникь--звиса, вагадло, ма- 

ховик. 
Маяться - нудитися, мордува- 

тися. 
Маячньй--фигурний, 
Мгла- мла, імла; сухая--юга; 

густая, мокрая--мряка. 
Мглисіьй--млуватий. імлува- 

тий. 
Мгновеніе--мент, мить. 
Мгнсвенно- умент, умить, миг- 

ком. 
Мебель--меблі. 
Мебельньй-- мебльобий. 
Мебелещикь - мебельник. 
Меблированіе- меблювання. 
Меблиронать - меслювати. 
Меблир-вка -- меблі; умеблю- 

вання. 

Медаль- медаля. 
Медальонь -- медайльон, лич- 

ман. 
Медвеникь, насік. -джміль. 
Мепвьдина- ведмежина. 
МедвіЬдьица -- ведмедиця; аст- 

рон.--віз. 

їМедвіЬдка обьткновенная, на- 
ськ.-- Стийоїаїра упцідагія -- 
земледух., недмедик. 

Медеідь - ведміль; серьгй (га- 
лиційскій) -- полонЯник. 

Медвбжатникь--ведмедник. 

Маунь- Междометіг, чі 

МедвЬженокь--ведмедя, тулук, 
ведмедя гко. 

Медньжій--ведмежий. 
МедвЬжья ягода, -- виноград», 

раст, Агсіозіарпуїоб, Чуа иг5і 
Бргепд- росхідник, мучниця. 7 

Медеяньйи--медовий. 
Меделянка--британ. 
Медистьй--медний. 
Медленіе--баріння, гаяння. 
Медленно--прокволисто. прок- 

воло, грокволом, поквопом, 

говагом, ззагом, звільна. 
Медленность, -- повільність, 

звільність, капарність, за- 
тайність, забарність, ле- 
Турність, 

Медленньй-- повільний, звіль- 
ний, капарний. загайний, 
зьбарний, легурний. 

Мелгитель--капарник,загайко, 
забарник, легурник. 

Медлительность -- забарність, 
забавність, легурність, ка- 
парність. 

Медлительньй --легурний, за- 
барний загайний, опішілий, 
марудний. 

Медлигь -- баритися, гаятися, 
марузитися. 

Мело! аренньїй - медоварний. 
Меловатьши-- медуватий. 
Медовикь. раст. ТгіїоЇїцт ге- 

реп5 -- хрестики, кашка, 
троннячок, сіре зілля, лиш- 
ки; ( ряникь)-медяник. 

Медовичекь, раст. Риїп.опагіа 
тоїїіз-- крокіс, крокіш, кро- 
кус. Р. обісіпа!ї5--медунка, 
медуниця. 

Медовьй--медяний, медяниш 
ний. 

Медоносньй--медодайний,мед- 
мим. 

Медоносньй донникь, раст.-- 
Зрігсеа 5ійїоепдаціа-- липка. 

Медоточивьй медотечний; 
солодкий, 

Медуница, раст. Риїтопагіа 
гпоїїї5--крокіс, крокіш, кро- 
кус. 

Медунка серповидная, раст. 
Меісодо Каїсага--горошок. 

Медь--мел, мід; (засахарив- 
шійся, еь крупинках»)--по- 
крупини; безь "оску мато- 

ка, липоньйи ли: ень,липняк. 

Межа--край обміжок, хитарь. 
Межломе іг. грам.--оклик, ви- 

клик, викрик. 



Маждоусоб'є - Меридіанл,, 

Межлоусоб'є--чвари. 
ЗМежшоусобньй --чварний. 
Междлу, среди- між, поміж, ме- 

жи, проміж, посеред, 3, 
змежи,  зпосеред: -тЬьмь 
ороте, а проте, прецінь, 
аж; тим часом; -прочимь 
- між иншим. 

Международньй -- міжнарод- 
-« ній, 
Межлуцарствіе--безкоролев'я. 
Межеваніе--помір 
Межевать--поміряти. 
Межевой --мірничий; пограчич- 

ньій-обміжний, межовий. - 
Межевщикь- мі ник. мірчий. 
Мезга-біль (Аіїбигпит вм де- 

рев); (вьижимки) --жмаки, 
жмихи. 

Мездра--ніздра, пліва, мерля- 
тина, мизка. 

Меленькій--дрібненький. 
Мелкій -- дрібний; неглибо 

кий, мілкий, малий. 
Мелковатьй --подрібний; 
мілкий. й 

Мелководньй--мілкий, негли- 
бокий. 

Мелкозернистьй --заміркува- 
тий. 

Мелкопомістньй -- дрібнозе- 
мельний. 

Мелкота -- дрібнота, погріб: 
мелків людишки --низота. 

Мелодическій (голось)--струй- 
ний; мельодійний. 

Мелодія - мельопія. 
Мелоччой --лрібязковий, дрі- 

б'язний; дрібний; (человькь) 
тпічокруп,-ка. 

Мелочность -- дрібязковість, 
лічокрупство. 

Мелочь--абищиця, маліч, дрі- 
бязок, дрібнота, подродбиця. 

Мель-переміль, мілоч, мілко- 
вина. 

мелькакіе -блимання, блихан- 

по- 

ня, мигавка, миготання, 

миготіння, мигтіння, мая- 
чення. 

Мелькать,кнуть -- блимати, 
мнути, бликати, кнути, ми- 
«готати, - гочути, миготіти, 

но) мигтіти, мигкати, - гнути, 

шаснути, маяти, змайнути, 
майнути. 

Мелькомь --мигкем, "магцем, 
прогульком, мельчком. 

Мельникь -- мірошчек, мли 
нарь. 

"Менье--менш; 

"- 5 

Мельница--млин: (конная)-сту- 
пак, топчак; вітояная віт- 
ряк: водян. сь наливн. коле- 
сомь-млин  коречний; сь 
полливн. колесомі- гідсу- 
бійний млин: крупчатая-пи- 
тель; плозучая-наплавний 
млин, плавак. 5 

Мельничиха- мірошничка, мли- 
нарка. 

Мельничньй--млиновий. 
Мельчать--дрібніти, дрібніша- 

ти, переводитися, нікчем- 
ніти. 

Мельче --дрібніше: міліше. 
Мельчить - дрібнити. 
Мелюзга -- мільга 

мулька, мулякка 
Менструація" пола, цв 

ня червона, 
сячка. 

Мень (налимт), рьба ТП оіа уші- 
дагіз -мнюх, ментуз, мень, 
меньок. 

Меньше -см. Менфе.. 
Меньшинство-меншість, мен- 

шина. 7 
Меньшій--менший. 
Меньшой--молодший. 

ЕСего-як май- 
менше, що найменше. 

Мергель, минер. -рухляк. 
Мергельньй --рухляковий. 
Мерещиться -снуватися, вви- 

жатися, верзтися, привид- 
журатися. мепеконіти, ми- 
гатися, мрітися. 

Мерзавець - шеолюга, пога- 
нець, подпяк, мерзенин. 

Мерзкій -- гидкид, бридкий, 
мерзений, поганий, паскуд- 
ний. 

Мерзловатьй--мерзпявий. 
Мерзлусть -Намерзпість. 
Мерзльй--намерзлий. 
Мерзпякь, зябііа человбкь - 

змерзлюх. 

Мерзнуть (зябтуть) -- мерати, 
морозитися. 

Мерзоестньшй -брипотний, мер- 
зогний, гидоОтний. Ь 

Мерзость - б'илота, гидота, 
шкарідь,шкарса огида, пас- 
кулство, гогань, мерзота, 
плюгавсгво, меоза, (пкара- 
вать, негід», огидність, 

Мерзіть-поганіти. 

Моридіань, геогр.-гівденник, 
ролуденник. 

мілька, 

,сплав- 
глембеї, мі- 



196 Меридіональньй--Мада. 

Меридіокальньй--південнико 
вий. 

Меринось--шпанка. 
Меринь -валах. 
Меркнуть--мерхнуть, мерхти. 
Мерлушечій -- "смушковий, 

линтваревий. 
Мерлушка -- смуж, смушка, 

личтвар. 
Мертвенность -- мертзотність. 

умерлечність. 
Мертгенньй--мертвотний, у- 

мерлечний. 
Мертвсикая--трупарня. 

Мертесцки -мертво. 
Мертвєць -- умрець. мрець, 

умерлпець, умерчик. мерлик, 

мертвях, мерцяяк, меринвя. 

Мертвечина- мерлятина, мерт- 

вешина; падло. стерво; (без- 
жизненная скучная матерія) 

мертвота. . 
Мертвительньмй -мертвучий. 
Мертвить- меотвити. 
Мертворожденн чи -мерчук. 
Мертвсядь, 5іїрба -- мерша- 

виця. 
Мертозй -- мерлий, мертвий, 

безживний. 
Мертвьть--мертвіти. 
Мерцаніе-мигавка, блиманчя, 

бликання. миготання, миго 

тіняя, мигті ня, майчення. 
Мести - мести; (0 мегели) -- 

куйовдити, олити, віхте- 
лити. хурпелити. 

Месть - помста. 
Металличзєскій -- металічний, 

крушевий. 
Металловидньй -- Металюва- 

тий, крушуватий. 
Мета плообрабатьтвающій--кру- 

шеобробний. 
Металлоплавильньйй -- гамар- 

ний. 
Метаплургія--гамарство, 
Металлургь-тамарник. 
Металль -круш, металь. 
Метаніє - кидання. 
Метательньши-метний, кидаль- 

ний. 

Метать- кидати; (и ру)-тер- 
тися, нереститься; (сши- 
вать) пастригуват! : (банкь) 
тримати банк; (бомбьї) бом- 
бувати, 

Метиться, тнуться - шатати- 
ся-тнутнся, шибатися, -- 
бнутися, цабатися, -- бну- 
тися. 

Метепить -- хуоделити, віхо- 
лити, віхтелити. 

Метелка -- віничок! (камзьша) 
кун «ця; (овга) вопот;(проса) 
китяг, китях, киях. 

Метепь-хуря, хуртуна, хурто- 
вина, хугрта, кура хуотеча, 
хура, курява, курбель»ха,7 
кушпела,завихіль. задувка, 
завірюха, курезиця, куре- 
віийниця, задимка, замета. 
заметіль, охиза, фуфалиця, 
фуфелиця, фуфеля, - фуфер- 
ни, Фуфловиця, фуфулиця, 
фукавици, х за, ферфеля, 
ферфелиця метелиця, ме- 
тіль, завія, снігоємця. 

Метельньй -- завірюшливий,. 
хуртовинний. 

Метельн й -м'Тловий, 
Ме'єльщ'кь, ца - метісьник.- 

ця: мітля», ка. 
Метеніе -замітання. 
Метсорь, астр. - мигунець, 

трут 
Метись -покруч. 
Метла--мітла, помело, збірни- 

ця. 
Метл: «а, раст. Саіатаадгозіїв 

ерідеіо5--чапуга, чаполоть. 
чаполоч, чапула. 

Метловище--мітлище. 
Метлообразньи--мігластий. 
Методически--метолично. 
Мегодическій - мегодичний, 
Метранпажь, типогр. - плян- 

товник. 

Метрическій - метричний. 
Метр. свидітельство -- мет- 

рика. 
Механичесхи--механично, 
Механическій--ме-аничний, 
Меченосець--мечник. 
Мечео" разний--мечастий. 
Мечеть-- мечеть. 
Мечта - мрія 
Мечтаніе--мріяння, магіння. 
Мечтатель, ница--мрійник,-ця, 

марівник, ця:  (вьсокомір- 
ньїй) -зарозумілець, лиця. 

Мечтатель:ссть -- мрійність, 
мр'йливість, марівність; за» 
розумілість. 

Мечтгтельньїй - мрійний, мрій-: 
ливий. маячливий, марів- 
ний: зарозумілий. 

Мечтать--мріят», марити. 
Мечь-міч меч. 
Мзда--нагорода, платня; при- 

бугок, айск. 



Мзлоимець- Мнролюб'є 

Мздонймець--здирця; хабарник, 
хаптурник. 

.Мадоимство- хабарництво, хап- 
турництьо, здирство. 

Миганіе--мигавка. блимання, 
бликання, миготання, миго 

тіння, мигтіння, лупання. 
Мигать, гнуть - - блимати,-мну- 

ти, бликати,кнути, морга- 
ти, зморгнути, лупати.-ї.ну- 
ти, миготати, -тнути, на 
мигнути (оком). 

«Мигомь--умент, миттю, вчерк. 
Магунь,ха--моргун, -ха, кліпко. 
Мигь--черк, мент, мить, змиг. 
Мидельшплангоуть, рьчн. и 

морск.--ботя. 
Мизачочникь, раст. Расіуїїв 

діотегаіа--м'тлиця. 
Мизинець -мизипок,ми инець. 
Микстура--ліки. 
Милашка--любий, любка. 
Миленькій -- любєнький, ми- 

ленький; гарненький. 
Милиція (надворная)--надвір- 

ня корогна. 
Мило--лю»о, любенько. 
"Миловані---помипування. 
"Мипованіе--милування, голуб- 

Тіння. 

Миловать--милувати. 
Миловать--милувати, голуби- 

ти. 
Миловидность --гожість, 

ність, вродливість. 
Митповидньй --гожий, ладний, 

вродливий. 
Милосердіг -милосердя. 
Милосердствовать -- милосер- 

.  ( "дувати. 
Милосердньй--милосердий. 
Милостивець--ласкавець. 
"Милостивьй (кь кому) -ласка- 

вий (до кого). вичливий, 
прихильний; -госуларь--ша- 
новний пане; ласкавий па 
не. 

Милостьня--мипостиня. 
Милость--змилування, ласка, 

лас-кавість; нагорола. 

Милочка - любуня, любця. 
Мильй -- любий, коханий, 

любко. 
Мимика--мнмика, миги. 
Мимическій--мимичний. 

лад- 

Мимо--тоуз, попроз, попри, 
уз, проз, поміж. 

Мимолетньй  -- миттьовий, 
ментовий. 

Мимоходомь-- мимохідь,  на- 

вертом, хапком, 
хватькома. 

Мимоївзломь--мимоїзлом. 
Мимобзжій - мимоіздень. 
Мина -- (подз. ходь) пілкіп; 

(снаряль) мана, вибухівка; 
(гримаса) мнина. 

Мина єть--минарет. 
Минпалевидньй -- Мигдалю- 

ватий. 
Минзаль- мигдаль; сибирскій, 

раст. Атуддайця паппа 1. 
-заячі горішки, черсак. 

Миндальньй -мигдалевий. 
Минераль, -нерість, копалина, 
Минеральньш -- нерістевий, 

копелинний. 
Минерь--підкопник; вибухов- 

ник. 

Министерство-- министерство 
Министрь--министер. 
Миніатюра--миніятюра. 
Миніатюристь--миніятюриста. 
Минньй-- підкіпний; вибухів- 

ковий. - 
Минованіе--кінець, скінчення; 

минання. 
Миновать--хибити, минати. 
Минога,--рьхба, лямпрета. 
Минометь, воен. -- минокид- 

ник, минокидень. 
Минувшій--мипулий. 
Минута--хвилина. 
Минутньй-- хвилинний, 

льовий. 
Миражь- омана, марево. 
Мирволить -потурати, 
Мирить--годити, єднати, ми- 

рити. 
Миріада--сила, тьма. 
Мириться, помириться -зго- 

джуватися, згоджатися, зго- 
дитися, миритися; (согла« 
шаться)  злагоджуватися, 
злагодитися. 

Мирно-- сумирно, тихомирно, 
спокійно, у згоді, згідно. 

Мирньй--спокійний, тихий. 
Мировая--помирна, 

Миролюбиво, мягко--лагодом, 

Жжватком, 

хви- 

лагодиком,  лагодком, ла- 
гідно, згідливо, згодливо, 
лагідно. 

Миролюбивьй -- згідливий, 
згодливий, лагодливий, ла- 
гідний, тихолюбний, тихо- 
мирний, 

Миролюбіе--лагідність, згідли- 
Вість. 
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Мирь -сумир, згода, спокій, 
лагола тихом" рство. 

Митинговьй--вічовий. 
Митингь--віче. 
Миткаль--перкаль. 
Мишень-- мета. 
Мишура--сухозлітка, сухозло 

тиця, позлотець, позлотка, 
шумиха. : 

Мишурньй-- сухозлотий, по- 
злотний, шумиховий. с 

Миеическій - мітичний. 
5 мвологія-мітольогія, 
Миеь- міт. 
Міровозарініе-- св'тогляд. 
Мірозданіе--світобудова. 
Міровоим--світоьни. 
Міроправитель--світоправець, 

світорядець. 
Міросоздатель -- світотворець. 
Міросогерцаніе--світогляд. 
Міростроитель--світоТВОРець. 
Міроустройстно--світолад. 
Міроїбль -- задавійко; глитай. 
Мірской--світовий, свіцький; 

тромадський. 
Мір--(вселенная) світ; (сель- 

скоє общество) громапа. 
Мірянинь.нка -- громадянин, 

-нка; селянин, нка. 
Млашенець -- немовля, немо- 

влятко, молодідк. 
Младенческая (кочгульсій у 

«діьтей), мед. -мимохід, пе 
рехід. 

Младенческій--чемовлячий. 
Младенчество--дитинство. 
Младщій--молодший. 
Млекопитающее (животноє) -- 

ссавець. 
Млечньй молошний; - путь-- 

чумацька дорога, божий 
шлях. 

Мліть -мліти, умлівати. 
Мкимоумершій -- зевмерлець, 

лезаргик. 
Мнимкій -- гаданий, уданий, 

вимріяний; (смерть) зав 
мертя. 

Мнительность -- підозрілість, 
помисливість,  недовірли 
вість, негезність. 

Миительньій -г підозгілий,-по-. 
мисливий,  недовірливий, 
непевний. 

Мн ить--гадати: (зазпаваться) 
зарозуміватися. 

Много -- багато, сила, чимало. 
Многобожів -- многобозство, 

многобамокя. 

Мирь- Многосложньй. 

Многоводіг- повіл 
Многоводнь?--повіднил. 
Многовітвистьй -- гіллястий, 

тільчастий. ї 
Многоглаголанів -- велемов- 

ність. 

Многоглазьшй--велеакий, 

Многогранникь -- гренчатник. 
Многогранньй -- гранчастий. 

гранястий, гранистий. 
Многогрішнь --велегрішний. 
МногодіЬтньй--дітний й 
Многоженець--полігамі-т. 
Многоженство - полігамія. 
Многоземельньй -- великозе- 

мельний.., 
Маогознаменательньй -- вели- 

коважний, великозначний. 
Многозначительньй--см. Мно- 

гознамечательньй. 3 
Многоколінньй -- колінчатий. 
Многокоатньй-- густоразовий, 

кількоразовий. 
Мкногожповньй, -- крозуватий. 
Многолепестньій -- пелюстку- 

ватий. 
Многолиственньй -- рясноліз- 

стий. 
Многолітіе - довголіття. 
Многолюдіе-- велелюдрість. 
Многолюдньй -- велелюднуй,. 

людний. 
Многомачтовьій -- щоглистий.. 
Многомужіе--поліандрія. 
Многоногій--рясноногий. 
Миногоногь, наськ. -- стоноГга. 
Многообразіе -- розманітність, 

велевзірність. . 
Многообразг-ьй-- розманітний, 

ріжноманітний,  велевзір- 
ний. - 

Многопарусньй--чаймистий. 
Многоплодньй -- рожаїстий. 

плодючий. і - 
Многопольнь й--ріжнозмінний. 
Многоразличіе -- різноманіт- 

ність. 
Многоразличньй-- різноманіт- 

вий. 
Многоріьчивьій -- широкомов- 

ний, великомовний, про- 
сторікуватий, велемовний, 
мівнинй. 

Многосемейньй--сем'янистий: 
презрит.-кодловатиї. 

Многослонвіе-- велеслів'я. 

Многословньй -велесловний. 
Многосложньй -- рясноскла- 

довиг. б 



Мвогосньжньй- Мокріть. 

Многосньжньй (0 зимбф)-за- 
валистий, завальковий, за- 
вальний, закидний. 

Многостворчатьй -- дверцюва- 
тий. 

Многосторонне--всебі:но. 
Многосторонній--рясньбічний, 

всебічний. - 
Многострунньй--струнистий. 
Многострадальньй --о велико- 

страдний, велетерпний. 
МногосЬьмянньй семенастий. 
Многотерпьливьшй -- велико- 

терпний. 
Многетомньй--велетомовий. 
Многоточіе--крагки, цятки. 
Многотрудньи--трудовитий. 
Многоуважаємь й -- з»сокопо- 

важаний, вельмиповажа- 
ний, високошановний. 

Многоугольникь -- густокут- 
ник, ріжкатник. 

Многоугольньй-- густокутний, 
ріжкатий. 

Многоусачка річнгя,рьба-Сур- 
тіпи5 Багри5-мерена. 

Многоученьй --великовчений. 
Многоцеїтность --барвистість. 
Многоцвітньй--барвистий. 
Многоціьнньй--кошловний. 
Многочиспенность -- числен- 

ність. 
Многочисленньй, 0 -- числен- 
ний, О. 

Многоязьшмчньй-многомивний. 
Множеніе--3більшення. 
Множественность -- силечен- 

ність. - 
Множественньй -- навальний, 

силеченний;-нов | число -- 
множина. 

Множество--силеча; мгринча, 
хмара, хлань, тьма, безпіч, 
безлік, навальність. 

Множимое, ариф.--множимок. 
Множитель, ариф.- множник. 
Множить збільшувати. 
Мибніе--здання, подум, думка, 

гадка. 
Могила- яма; могила. 
Могильница, раст. Мійса тіпог 

--барвінок. 
Могиленьй- могильний. 
Могильшщикь -- погребарь, ко- 

пач, грабарь. 
Могота--сила, м ць; вевь мо- 

готу- не гід силу. 
Могучесть- потуга, сила. 
Могучій--потужний, сильни?. 
Мегучникь, раст. Тура апдиз- банан на а й 
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пРойа--палочник. 
Могущественньй -- потужний, 

великомкожний, могутний. 
Могущество -- потуга, -илг, 

можність, великоможність. 
Мода--поведенгсія. 
Молегь-- (жив. натура)- живо- 

взір; ствон, модло: (для от- 
ливки металла) фірмак. 

Модистка--моднярка. 
Модница--модарка, моденниця. 
Модньй--модній. 
Можжевеловьшй -- ялівцевий, 

фісмаковий. 
Можжевельникь, раст--Їигі- 

реги5 сопігіигіз -т фіомак, 
ялівець. ЯЛОСець. 

Можно--можна; вільно, 
. Мозгльй--гнильй, притхлий, 

трухлявий. 
Мозглявьй--хирний,  хорори- 

тий. 
Мозглякь--миршавець, хиря- 

нець. 
Мозгнуть--псуватися: гнити, 

трухлявіти; хиріти, мар- 
ніти. 

Мозговина--мізківка; пасердя. 
Мозговой--мізковий. 
Мозгь - мізок, мозок; костньй- 
шпік. і 

Мозжечокь, знат.- мізбчок. 
Мозжить--мізчити. 
м озолистьй- мозблявий. 
Мозслить-мулити. 
Мозоль--мозоля, мозуль, мо- 

зуля, наростень. 
Мозольньй- мозолевий; (труд- 

ньшй) мозблений. 
Мой, моя, мое--мій, мся, мсє. 
Мойка--миття, прання. : 
Мокать--умочати. 
Мокльй--мокрий, вохкий. 
Мокнуть, смокнуть--змокати, 

мокти, змокти. 
Мокредина -- мокляк, 

мокряк. 
Мокрець, ветер.- мокре». 
Мокрица, раст. 51ейагіа п:сдіа 

--мокравник, черевець; на- 
сік. Опізси5 пигагіц5--сто- 
ніг, овечка. 

Мокров:- тьй -- мокравий, 
мокрий. 

Мокрота-мокряк,мокл єк,меква, 
Мокрота--хряки, хр» котиння, 

хлятьо», харкотиння. 
Мскротньй- харкотькний. 
Мокрюй--мокрий. 
мекріть-мокрішати." 

моква, 

по- 



Молва--поголоска, учутка, сла- 
ва, пославка, чутка, вЙстка. 

моявить--мозити, казати. 
Молебень--молебінь. 
Молельня--божні ця, каплиця. 
Молельщикь--молільник. 
Моленіе--моління. 
Молитва--молитва. 
УГолитвенникь--молитовник. 
зо0литвєнньЙ -- молитовний, 

молебний. 
зіолитель, вица-- молитвеник, 

-ця. ; 
Молить-- молити, благати;-ся- 

молитися. 

Молка--молоття. 
Молніввидний --блискавковий. 
Молнієносньй --блискавичний. 
Молнія -блискавка, (зарница) 

мигутка. 
Мололежь--мОлоль, мололеча, 

молопкеча, моледнича. 

Молоденькій--молоденький. 
Молодехонекь -- молодесень- 

кир. 
Молодецки--зуховато, хвацько. 
Молодецкій--зуховал ий, хваць- 

кий. 

Мололоць, -- левенець, 
юнак, легінь, 

Молодечество -- молодецтво, 
юнацтво. 

Мололило, раст. 5едигп Теїе- 
рбішт--заяча капуста, рос 
хідник. 

Молопитгя "кровельньй, раст. 
Зетгегуїуцт  іїесіогит -- 
схочки. 

Молодить -- відмолоджувати; 
молодати; ся -- підмолоджу- 
ватися. 

Молодка--молодиця. 
Молодожень--молодий, 

лан. 
Молоднякь--молодник, молод- 

няга. 

Мо одой--молодий. 
Молодость--молодість, 

дощі. 
Молодцоватьй --молодецький, 

бадьористий, 
Молодчикь- Молодан. 
Молсдчина--зух, молодець. 

Молодіть -- молодшати, 
лодніти. - : 

моложавіть -- відмолоджува- 
ти. 

Моложавость -- свидуватість, 
в:АСцЯвість. 

зух, 

моло- 

моло- 

мо- 

Молва--Молчагивьй. 

Моложавкній -свидуватий, сви 
доватий, молодяви?. 

Молоканка, раст  Ецріпогііа 
Езціа--молочай, молочак. 

Молоки. сімян, снаряць 
тюб. самцовь-- молочко. 

Молоко--молско;  (материкс.) 
покорм; парное-тепле мо: 

локо, (сьгрое) сиго- ій; (кис- 
лое) кисляк, самокиш, само- 
киша, самокисє, самокись; 

(сня:се) збіране модоко, 
сгідняк: (топлечов) пряжене 
молоко; (посль родовь) мо- 
лоОгиво, колЯястра. 

Молокосось--ї ахолок,молодяк 

Молотилка г Молотня, моло- 

тарка, молотарня. 
Молотило-б як. 
Молотильньй--молотний. 
Молотильня - молстарня, тік. 

герман. 
Молотильщикь- молотник. 
Молотить--молотити, гарма- 

вити. 

Молоток --клевець; кузнечньй 
-обушник; деревянньй-ки- 
янка, чекуха; для отбиванія 
кось - клегало, клепець, 

клепач; палка сь молоткомь 
«келев, келеп; сь ллин. кон- 
цомь-носаль; для передвиж 
шпаль ковапло. 

Молотьй--мелений, меляний, 
мелятий. 

Молоть--біяк, довбня, шляга, 
2. вершляга, чекуха, обушник, 

ковалдо. 
Молоть - молоти. 
Мопотьба-- молоча, молотіння 
Молотье--мливо, молоття. 
Молочай, раст. Вспугоріогця 

- тасиіаїшя --туговка; СПреїї- 
догіицт -пла)ця -- глекопар: 
шріогбіа агпуддаїоідез-са- 

мозелень; Ієспіздоп іага- 
хасит кульбаба, май. 

Молочная--молочарня. 
Молочникь, раст. Тгадородоп 

Носсозит- трав'янка. 
Молочница -- молошниця; (бо- 

лізнь язька)мед. пліснявка 
Молочньй-- молошний; (о коро- 

в5) молошливий. 
Молча -- мовчки, 

німо. 
Молчаливо--см. молча. 
Молчаливость- мовчазливість, 

мовчазність, німуватість. 
Мопчаливьй-- мовчазний, німу 

у 

безмовно. 



Молчальникь--Москоть. 

ватий, Ммовчазливий,  мов- 
чливий, мовчущий, мало- 
мовний. 

"Молчальникь, - ца -- мовчан, 
мовчак, мовчун, мовчуха. 

Молчанівє--мовчанка, мовчок. 
Молчанка (игра) -мовчан. 
Молчать--мовчати;  молчать!- 

дить! 
Молчксмт--мовки, нишком. 
ЖМоль-моп, момляв. 
"Моль, наськ.--міль: вотщинная 

мотилиця. метениця. 
Мольба--благання. 
Мольбеоть--сталюга. з 
Молюскь -- м'якун, слимак, 

скойка. - 
Моментально--умент, миттю, 
Моменталиьньй, 0--миттьОвВИЙ, 

ментовний. 
Моменть--мент, мить. 
Монархическій --монархичний. 
Монархт --монарх, монарха. 
Монаршій--монарховий. 
Монастьрскій--манастирський. 
Монастьрь--манастирь; като-| 

Лическій-кляштор. 
Монахиня -- черниця, чорно- 

ризка. криє 
Монаха» --чернець, ченець, ка- 

-лугирь. "чорноризець; (на- 
смі'ил.) каптурник. 

Монашескій --чернечий, 
непький. 

Монашеєство--чернецтво. 
Монашествочать -- чениювати. 
Монета--грошина, монєта. 
Монетньй--монетний; дворь- 

менниця. 
Монетчикі--монетник. 
Монисто-- намисто. 

Монотонньй --одноманітний. 
Монументальньй -- монумен 

тальний, вікопомний. 
Монументь -- помник, 

мент. 

Мопсь-муц. 
Морганіє-моргання. 
Моргать--моргати. 
Морда--личчя, мидза, хавка 

хавчура, писк, пика, мур 
мило, мурло, морда. 

Морластьй -милзатий, хавка: 
тий, пискатий, пикатий, 
мордатий. 

Мордашка пичка, пицюрка. 
Морловникь крутой и сибир- 

скій, раст.-ЕсНіпор5 Кіїго- - 
крутай. 

Мордочка--см. мордашка. 

чер- 

мону- 

Море--море. 
Мореплаваніе--мореплавство 
Морепляватель мореплавець 
Моржозка, раст. Сиситізтеіо 

--Зимівка, дубівка. 
Моржь, зоол.-морскінь, 
Морить -- мертвити, збавляти 

життя; утомпяти: обрада 
ти, уїдатися; смішити. 

Морконньй--морквяний, мор 
ковяний, морковий. 

Моркогь, бот.--морква. || 
Моркотньтй,о - моторошний, о 
Моровой -- моровий; -язва--мо- 

ровиця, помір, помірок. 
Мороженица--пушка. 
Мороженье-- мороження. 
Мовоженое--морозиво. " 
М розить- морозити. 
Морозка -- громак  (кусокь 

льда для катання сь горки) 
Морозникь, раст. Неіїебоги5 

підес--стародубка. 
Морозньій, о--морозяний, моро- 

зовий, о. 
Морозь--мороз; "небольшой -- 

паморозь; первьтй--заморо- 
зок; івесенній - озимки. 

Моросить -імусити, мрячити. 
мжити. ; 

Морочить--туманити, дурити, 
морочити. 

Морская свинка, Саміа собауа 
--мурчак, мурчок, морське 
порося, паця, морща, мор- 
щак. 

Морская трава, раст.-камка. 
Морской -морський. 
Мортира - мущирь, 

- мужчир. - , 
Мортирньй --мущирний, моп- 

жерний. 
Морфологія --словозміна. 
Морщина--брижжа, зморшка, 

зморщка; моршок, шмор 
шка, брижа, брижик. 

Мерщинистьй -- зморшкува- 
тий, орижнастий, брижува- 
тий, моршкуватий. 

Морщить--набрижжувати, на 
брижкувати, моршити. 

Морщиться- морщитигя, мор- 
хнути:; хмуритися, сугитися. 

Морь--промір, помір, помірок, 
ум'рачка, моровиця,  по- 
шесть, мертв'ячка, 

Морякь--моряк. 

Москотильньй--фанакорінний. 

"моджера. 

| Москоть- -фанакоріння. 
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Мостикь, мостхи- кладка, мі- 
стах. місточок. 

Мостильщикь--брукарь. 
Мостить- брукувати, буркува- 

ти  (мостовую); мостити, 
стелити (помость) 

Мостки -- кладка; стромт. -- 
риштування. 

Мостовая -бурк, брук. 
Мостовина--мостина, стелина. 

Мостовой--бурковий;  мосто 
вий. 

Мостовщикь--мостовчничий. 
Мостоьщина--мостове. 
Мостокь - місток. 
Мость--міст; каменньй-муро- 

ваний; понтонньй-наплав- 
ний; ціпной висючий, лан: 
цюговий. 

Мотаніе--(непроизв. трата)ман- 
тачення, циндрення, шин- 

дрення, гайнування, тринь- 
кання; (витки) сотання; (ма 
ханіе) кивання, коливання. 

Мотать -мантачити. марнотра- 
вити, цичдрити, шиндрити, 
гайнувати, тринькати, шах: 

рувати, шахвувати; (читки) 
сотати;  (махать) кивати, 
коливати, майталати. 

«МІотивировать--мотивувати., 

Мотивировка--мотивування. 
Мотивь--мотив. 
Мотовка -- циндря,  шинлря, 

марнотравиця; принькачк», 
марнотратка,  марнотрат- 
ниця. 

Мотовской --циндрявий, мар- 
нотравний. 

Мотовство--мантачення, цин- 
дрення, марнотратство, 
марнотравство, шинлрення, 

гайнування, тринькання. 
Мотокь--міток, моташка, мо- 

тошок. 
Мотористь--руховничий. 
Моторь--руховик. 
Моть--марнотрат,-ник, мар 

нотравець, зринькало, агет, 

масалига. 

Мотька--оскард, оскарда, ко- 
паннця. 

Мотьлекь-метелик, мотиль, 
мотиляк, літайка, літавка; 
ночной, Рбаїаєпа опар. 

Мотьмль, механ.-вітряниця. 

Мотьмльковьй -- метеликовий. 
Мохна--мушта, кудла, мичка: 
Мохнатость--кошлатість, муш- 

Мостикь--Мошегічи вики 

татість, волохатість, куд- 
латість. 

Мохнатьй -муштатий, кошла- 
тий, куглатий, волохатий. 

Мохнатьть- муштат'ти, коі- 
латіти, волохатіти, кудла- 
тіти. 

Мохноногій -штанатий,штань- 
куватим. 

Моховой--моховий: імшедовий. 
Мохорь--пацворка. 
Мохровьи (о цвітахь)--пов- 

ний. 

Мокровіть--повнішати, : 
Мохь-- мох, імшедь; исланд- 

скій. раст. Сеїгагіа і5|ападїса- 
земена грань; (плісень) 
мооох. 

Моча--сеч, сциклини. 
Мочала--мачула. 
Мочалина "лико. 
Мочалистьй- ликуватий. 

Мочалить--волокнувати. 

Мочалка--лико; віхоть. 
Мочальньй--личаковий, 

чачий. й 
Мочевина -- калюжа; химич 

сечина. 
Мочевой--сечний;- пузьтрь-се- 

чівник, міхур; - камень-сеч- 
ними камінь. 

Мочегонихе--сечегін. 
Мочегонь, раст. Меїїшз теїіз- 
зорпуПпит - кадило. 

Мочеиспусканіе--сечотеча, се- 
чування. 

Мочеиспускательньй --сечний: 
каналь сечник. 

Мочеточникь--сечетока. 
Мозить--мочити. 
Мочиться -- мокти; до вітру 

- ходити, сцяти, щати, сика- 
ти, пудити. 

Мочка--(нить) волокно; (уха) 
кляпка: "клокь, пучокь) 
мичка, куделиця. 

Мочь, сущ.-міць, сила. 
Мочь, смочь--могти; годужу- 

вати, подужати. 

Мошенникь--шахрун, шахрай, 
шальніра, шальріо. шали- 

віра, махляр, шалиган, агег, 

лурисвіт, махляр,  шели- 
хвіст. 

Мошенничать -- шахрувати, 
шатирити, шахраїти, дури- 
ти, шальвірити, ошукува- 
ти, махлювати. 

Мошеннически -- шахрайським 
способом, як шахрай 

ли: 



Моо'вкническій- Мурагьиньй 

Мошенническій-шахрайський. 
Мошенничество-- шахрайство, 

шалапутняка, мошенстго, 

шальсшротво. 
Мошка - мошка; (собир.) му- 

шка. | 
Мошна -киса, шиндокора, ка- 

пшук. й 
Мошонка, анат. 

шиндокора. 
Мощеніе--буркування, бруку- 

вання, 
Мощеньй--буркований, бруко- 

ваний, кований. 
Мощи--мощі. 
Мощньй - потужний, міцний, 

дужий, сильний. 
Мощь -- потуга, креп, 

сила. 

Мразь--нікчема. 
Мракь - померки, темня, тем- 

нощі, темрява, морок. 
Мраморньй--мармуровий. 
Мраморь - мармур. 
Мрачньй -- тмяний, морочний; 

хмурний. хмарний, похму- 
рий, понурий, сумний. 

Мріять-лум-ніти. 
Мстихель, Нига-помстник, ця, 

помститель, - ка, местник, 
-ця. 

Мстительность--мстивість. 
Метитель-ьй--мстивий, мест- 

ний. 
Мстить (кому) -- мститися, 

помшатися (над ким). 
Муаровьй--хвигястий. 
Мудрено -- мудро, хитро; тру- 

дно. 
Мудреность-- мудрація. 
Мудреньй--мудрим, хитрий. 
Мулрець--мулрець. 
Мулрить-- мудрувати. 
Мудрость--мулрість, мудрощі; 

трудн.сть. 
Мудрствовать -- мудрувати, 

мудрячити, розумувати. 
Мудрствующій  (умствующій, 

фантазерь) -- зайдиголова, 
мудрак. 

Муцрьй - мудрий. 
Мужать -- мужніти; (входить 

вв возрасть) до зросту, до 
ліг доходити. 

Муженекь--чоловіченько. 
Мужественность -- мужність, 

відвага, сміливість: 
Мужественньй -- мужній, від- 

важний, сміливни. 
Мужество--мужність. 

-- калитка, 

міць, 

5 

Мк 

Мужиковатость- мугирякува- 
тість, бамбулуватість. 

Мужикозат-й -- мутирякува- 
тий, бамбулуватий. 

Мужика -- хлог; селюк; му- 
гирь, гевал. 

Мужицкій--хлопський; мугир- 
ний. 

Мужичество--гевальство, му- 
тирство. 

Мужичье--мужва. 
Мужлань--мугирь, мугиря-а 
Мужній - чоловіхів. 
Мужек й-- чоловічий. 
Мужчина--чоловік. 
Мужь чолоеїк, 

(шутл.) старий. 
Муз'й-. музей, музеум. 
Музька--музика; грання. 
Музькалькность -- музичність 
Музькальньй--музичний 
Музькантскій - музицький. 
Музьканть -- музика, капеля- 

нець, капелиста ; плохой -- 
музичка. 

Мука- мука. 
Мука--борошно; (крупичатая)- 

питльоване борошно; (греч- 
невая | изь  вьсфянньхь 
крупь) покруп'янка, покру- 
пини; (изь смьшан. хльб- 
ньхь зерен ») суржик. 

Мукомоль -- мірошник, мли: 
нарь. 

Мукомольньй--мелючий, 
Муль. лошакь--ослюк. 

Мумія--мума. 
Мундирь -мундур; (солдатскій; 

дружича: 

-- катанка. 
Мундшенкь--чіпнарь. 
Мундштукь -- (приборь для 

взнузланья лошгдси) цуга, 
цуглі, байрак; (курит.) ци- 
гаоничка. 

Мурава--полива, покіст. 
Мурава--тіпчина, муріг. 
Муравей -- комаха, комашка. 

мурашка, муравель, мурях. 
мураль, муранділь. 

Муравейнихь - комашни: 
мурашник, мугавник, 
машня. муравище, мурав!! 
ня, мубреклиння, муриш з- 
вина, мурашинник. 

Мурагейньнй мурашковий, 
мурешинний. 

Муравленньй--полив'яний. 
Муравьїдь, з-0л.--мурахоїз. 
Муравькньй -- мурашинкий, 

мурательній. мурашконий. 
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"Мурлька -воркіт, мруква- 
Мурлькан е -- воркітня. еор- 

кота, муркотання, ЕО'коО- 

тання. муркотня, муркіт; 
куогикання, курникання. 

Мурлькать -- муркотати, щру- 
"кати, муркати, мурчати; се- 

66 поль ност-курникати, 
кургикати, мугикати. 

Мурчать (урчать) -гарчати. 
Мускать-мушкат. 
Мускулистьшй--м'язкий, м'язу- 

вітий. 
Мускуль--м'яз. 
Мускульньй--м'язовий, 
Мускусь--мошус. 
Муслить -- ялозити, мурзати, 

маесльонити. 

Муслякь--мурза, замазура. 
Мусорить--смітити. 
Мусорньй--смітниковий. 
Мусорщикь--смітникагь. 
Мусорь -- сміття; (Зитьй ка- 

мень, кирпичь сь углемь, 
окалиной и т. д.) груз, 
валява. 

Мутить, возмушать -- каламу- 
тити, колотити,баламутити. 

Мутиться (о вод) -- каламу- 
титися. Я 

Мутноватьй--помутний. 
Мутньй-- каламутний чірений. 
Мутніть - мутнішати, мутніти, 

каламутитися. 
Мутовка--ког отівка, колотов; 

(сплетница) талалайка. 
Муфта--муфта. 
Муха -- муха: собир.-мушва; 

шпанская, Руйа уізісаїогіа-- 
майка. 

Мухоловка-- моримуха, 
Мукоморь, раст. Адагісиб ти5- 

сагіц5 -- троєнка, моремух, 
моримуха, мушарка. 

Мученикь, ца--мучень,-ниця. 
Мучоническій--мученський. 
Мученичество--мученество. 
Мученіе, пьтка-- мука, кату 

ша, катування, мор у ання. 
Мучитель,-ница -душман, мор- 

дуванець -нка, кат, катівка, 
тортурник, - ця,  мордов- 
чик, ця. 

.лучительность--болізність. 
Мучительньй--болізний. 
Мучительскій--катівський, 
Мучительстно--катівня. 
"Мучиться - катувати, морду- 

вати: мордуватися, кага- 

тися 

| 

Мурлька- Мьсль. 

Мучица--борошенце. 
Мучникь-- борошеннин. 
Мучнистьй борошнуватий! 
Мучнить-- борошнити. 
Мучной--борошенний. 
Мучной хрущь, Меіоіопіна іці- 

їо -липник, липняк. 
Мушка-- мушка; кгагка. цятка. 
Мушчатни --крапчастий, цяту- 

ватий. - 
Мховина--мочар, мочерет. 
Мчать -курбел ити, гнати. 
Мчаться - уляг'ти, майнувати, 

курити, гнати. 

Мшанка, раст. 5адіпа ргосит- 
Беп5--мокрець: 

Мшгриза--моховина. 
Мшарить--|конопатить мхомь) 

омиити: (ерошить) кудлати, 
-1, кошлатити. 
Мшина--моховина. 
Мшистьй - мохастий. 
Мшить--омшити, 
Мщеніе- помста. 
Мьм--ми. 
Миьіза -- фільварок, підварок, 

окономіях 

Моізгать--швендяти. 
Мькать -- (лень) чесатимся-- 

шмиглЯти; тинятися, поне- 
вірятися. 

Мьлить--милити. 
Миловареніе--милярство. 
Миловарнзій-милярський, ми 

лирний. 
Мьтловарня -милярня. 
Мьловарь--миляр. 
Маловидньй-- милуватий, 
Миловникь, раст. Заріпаоз 

заропагіа - миляк. 
Мкеіло дикое, раст. Руапібив 

з5ирегьи5- крутовежа. 
Мьпоница - мильничка, 
Миьльньй--мильний. 
Мильнянка 0 аптечная, раст. 

Заропагіа оїїісіпаїіз- стягач, 
звозлик. 

Мьлящійся (хорошо)--милкий. 
Мкісленньй -- умисловий, уяв- 

ний, уявленни:, 

Меслимость-- можливість, 
Мьслимьй-- можливий. 

Мьслитель-- думач, подумаль- 
ник, умисленик. 

Мьслительньй- умисленний. 

Мьслить--умисляти. 

"Мьсль--умисел, думка. гадка, 
погаданка, подумання 



Мьсь- Місто. 20 

Мьсь, геогр,--ріг; (вь плать) 
виріжок. 

Мьть--мити: прати (стирать): 
(полоскать) полокати. 

Митье--миття; прання, праття 
(стирка). 

Мьчаніе- мукання. 
Мьїчать-- мукати. 
Мишастьй--мишатий. 

Мьшеловка- пагтка. 
Мьшенокь -- мишеня, мише- 

нятко. 

Миьшечньй - м'язовий, 
Мьшиньшй--мишачій. 
Шьшка --мишка: паха, пахва. 
Мьшки, раст. іаїпуги5 шшего- 
5ц5 - чина розова. 

Мьшленіє - умислення. 
Мь шца--м'яз 
Мьшь -мию'?; собир--мишва: 

полевая, Нуридаєц5 агуаїїз 
--нориця: Ягуїсоїа -- пільх; 
льсная, Ми5 5іїуаїїсия -- 
скочка, виточ а миш; (ле- 
тучая) кажан, пергач, ноч- 
ниця, чепир.ач, Ллилик, 

миш пиргач. 
Мьшьяковьшй - аршениковий. 
Мьшьякь--аршеник. 
Мьщелокь, анат. - щиколотка 

(у пальцевт); кісточка (на 
ногб). 

Міблистьй - мідянистий. 
Медникь--кітляр, мідяр. 
Мьдническій--мідярський, -кі- 

тлярський Я. 
Мьедничество--м'дярство, кіт- 

лярство. 
Мідноплавильньй -- кітляр- 

ний:--заводь--кітлярня. 
Миьдньй--мідяний. 
Мьдяница: зоол. Апашіз Над'- 

їі5--сліпець, падалець, ви ре- 
тільник, - ниця, падаліок, 
падальник, падалиця, мі- 
дянка. 

Мьдянка, зелен. углекис. мідь 
-"гришпан; наськ. Вирге5і:5 
--смердюха: змія, Утрега 
спег5еа - спижагка. 

Міфлокой крейдяний, 
Мілоке--крейдочча. 5 
Мьль- крейда; красньй--лю- 

брика. 
Міна -- промін, міна, заміна, 

м ньба. 
Мьновой--замінний. 
Меновщикь- міняльник. 
Міаняла--столешник. 
Меняльньй--міняльний. 

Мінять -- міняти, замінати: 
мінжувати. 

Мьняться -- черятися, 
тися. 

Міьняющійся-- мінливий. 
Мьняясь-- міньма. 
Мера-- міра; спосіб, -захоал 

засоби. 
Мерило--мірево. 
Меритель--мірник. 
Мерительньй --вимірний. 
Мерить-- міряти. 
Мьрка--змірок, мірка. 
Мерность- мірність, 
Мерньй- мірний. 
Мьропріятіе--заходи. 
Мегщикь--мірник, мірчий. 

мічя- 

"Мерянге--міряння, 
Мерять- міряти. 
Мьряться-- місятися; силами --- 

моцуватися. 
Мьсиво - замішко. 
Месилка--копистка. 
Мьсильщикь,-ца -- мішак, мі- 

ш р. 
Мьсить-- місити. 
Мьстность - місцевість; (кеза- 

(селенная)- пустизна, (низ- 
менная) поділля; (иногла 
заливаємая водой) подина. 

Миестньй--місцевий. 
Мьсть-- місце; закрьтое, укро- 

кное-застум, затишок, за- 
"хист, захистя, захищ; скрь- 
тое, секретноє - похоронка; 

для прятанья -- запритка; 
освьщаємое, обогріваємов- 
солнцемь - осоння, пригрів; 
низменное -- припаде; ро- 
вное-ренина; низког пес- 
чаное піскуваха; заливає- 
мое водой -- година, моква, 
затон; очищенное оть за- 
росли--теребісля; ввіжжен»- 
ное- паленина; открьтов -- 
белебень, голотеча; позади 
гумна -- загуменск; за пло- 
тиной -- загребелля: ново- 
заселенное -- новоселиця; 
уса сбное -- Грунт, плець;. 
отльха, стоянки скота -- 
стігло; покрьтоє тьнью -- 
застум, затінок, холодок; 

мейхибілья на рькь--пра- 
тв:, прало; сь тихимь 52е- 
ченіємь -- тихорід, тико- 
відля: сь бьстр. печенісмь- 
-- бистря, прудковід: сь об- 
рати. теченемь у берега-- 
одміть; чистое, не заросшев 
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на водф -- плесо, чистова; 
болотистое--моклак; разва- 
линь -- руйновише ргтва- 
пинь замка--згмчище, зам- 

чисько; гдь расходятся до- 
роги - розвилля, розвилка; 

за столомь -застілля: убій- 
ства-сукровище; дітскоє, 
енатом.- містище, ложись: 

ко: должность--посада, по- 
містя; общее (вь литер.) -- 
загальник. 

Местоблюститель-- заступник, 
намісник. 

Містожительство- мешкання, 
місцепроживання, житво. 

Містоимен.е, грам. -- заімен- 
ник. 

Містоположен е -- місцевість. 
М'естопребьваніе--місцебуття. 
Місторожден.е -- місцевроли- 

ни: геолог. -- поклади, ро 
довище. 

Месяцесловь--календарь. 
мьсяць -- місяць, (молодой)-- 

ковак, молодик; на ущед- 
65 -щербатий. 

Мьсячное--см. менструація. 
Мьсячньій - місяшний. 
Мітить-- цілити, лучити, влу- 

чати; зна"ити. і 
Мітиться (намічаться, обо- 

значиться) -значитися, по 
значитися. 

Мітка ціха, познака, значка, 
карб, мілча. 

МУткій -- цільний, цілкий, у- 
лучний. 

Мьховой - хутряний; бурдюго- 
вий. 

змховщикь -- кушнирь, куш- 
нір, Футрарь, хутрарь 

мМьхь -- хутро, шлям, футро, 
футрина; бурлюк; димаз 
(поддув. снарядть). 

М ьченіе--значіння. 
М'ченьй - таврований, позна- 

чений, карбований; (заміт- 
ньй) ачачке й. 

М'шалка--копистка. 
Мьшанів мішачня. 
мьшать--(см'шивать) мішати; 

(тасовать) талірунати; (пре- 
патствозать) перешкопжа 
ти, перебаранчати, пегре- 

бивати, перечіплювати, (с би- 
зать сь толку) негутит»; 
(зь печи) перегортати. 

Мьшаться - (сон-атоеся) міша- 
тися, плутатися; (виРшч- 

М'стоблюститель--Мялица. 

вгться) втручатися, встря- 
вати; (сь ума сходить) бо- 
жеволіти. | 7 

Мьшетчатьй -- торбинчастий- 
Міьшечекь--торбинка. 
Мьшечникь--міхсноша. 
Мішечньй--торбиновий. 
Мьшканіє -- баріння, гаяння, 

гаянка. 
Мьшкать--баритися, гаятися. 

Мьшковатьй,  неповоротли- 
вьй -- міхуватий, лантухо- 
ватий, бамбулуватий, вай- 
лакуватий, незграбний; бал- 
матий (ось одеждб). 

Мьшкообрааньй -- торбинува- 
тий. 

Мьшкотность - магудність, ба- 
рінчість, мирявість. 

Мьшкотньй - марудний, барін- 
ний, мирявай. 

Мьшокь - лантух, торба, тор- 
бина, кавук, чувал, кай- 
стра; для корма лошади 
овсомь--теребка. 

Мьщанинь-- міщанин; (бран.)- 
салогуб. 

Мьщанка--мішанка, 
Мьщанскій--міщанський. 
-ьщанство--міщанство. 

Мягкій--м'який, м'ягний. , 
Мягковатьй -м'якуватйй, мня 

куватий, пом'який. 
Мягкокожіи--м'яхкошкурий, 

Мягкосерлечньй -- лагідни. 
чулий (человікь) -м'якушка, 
мчякушка. 

Мягкость--м'якість, мнячість, 
м'якота, мнуякота; Схаран- 

тера) хибкість, хибливість. 
МягкотЬль--м'якун. 
МягкотЬльй- мякунний, 
Мягчительньй -- розмагчаль- 

ний, 
Мягчить- м'якшити. 
Мягчвть -- м'якшати, мняк- 

шати, пом якшати, 
Мякина -- паренина, полова, 

мнякича. 
Мякинчньй -пслов'яний. 
Мякийть--м'якушка; (хлібиь:ї) 

м'якушка, мнякушка, глен 
тяк. 

Мякчуть- м'якти. 
Мякоть--м'якуш, мнякуш: м'я- 

кота, мнякота; (бь тьшкевв) 
візка, м зка: (ягодн. разва- 
реннач) молот. 

Молица-терлпнця. 



Мямлить -Набережньй. 

чі 

Мямлить, невнятно говорить-- 
папляти, мимрити, варня- 
кати, слебізувати; марудити, 
хамелити. 

Мямля--м'яло, мняло,лемішка, 
маруда, макуха. 

Мясистьй--м'яский. 
"Мясная муха, насЬк. Загео- 

ріпада сагпагіа--заплювиця. 
Мясная трава; раст. Сатра- 

пиіа зібігіса--звоночок. 
"Мясникь - м'ясарь, колій, різ- 

ник. - 
Мясницкій--різницький! 
Мясное--м'ясиво, маясиво. 
Мясной -- м 'ясовий, мнясний, 

м'ясний; рядь--різничі. 
Мясо--м'ясо: (сь ребрами, бокь) 

схаб; жаренос--смажгонина, 
печеня, (кусокь вь ло- 
вушкь) пастрьома. 

Мясопустньй--пущальний. 
Мясопусть--пущання. 
Мясорубка--мясосічка. 
Мяссвбдь--м'ясниці, мнясниці. 
Мясцо-м'ясце. 

Мята, раст. Меп'ба -- м'ята; 
пестролистная кудрявая 
Мепіба сгізра боїїе уагіедаїіз 
--кучерява мята; водяная-- 
полій; огородная, Тгораео- 
Чит игілу5 - любидра; анг- 
лійская, М. рірегііа--холод- 
на м'ята: коцачья, Мегеіа 
дІеснота-розходник: діесі - 
ота Педегасеа--будра, ко- 
тячі яиця. 

Мятежникь -- повстанець, бун- 
тівник, ворохібник, колот- 
ник. 

Мятежническій -- бунтовниць- 
кий. . 

Мятежньй -- бунтливий, бун- 
товливий. 

мятежь-- розрух, повстання, 
колот, бунт, ворохібня, во- 
рохібництво. 

Мятлика. раст. Роа Тгіміай5-- 
тонконіг, вибіжка. 

Мятньй--м'ятний. 
Мять--мерпити, м'яти, мняти, 

м'яшкурити, мчяшкурити, 
м'яцкати, наминати. 

Мяться -- м'ятися, мнятися, 
(ежиться) немжитися, (во- 
зиться) манятися: (переми- 
ваться) - мулитися. 

іМяуканье -- нявкання, 
явкання. 

нявк, | 
І 

2. 

Мяукать --нЯвкати, нявчати, 
Явкати. 

Мяхунка обьікновенная, раст 
Ріпузаїз ВКекепді -- мо: 
хунка. 

Мячь--опука. 
Муро -миро, масло. 
Муропомазаніе--маслосвяття 
Мурохранительница--мирняция 

Н. 
на, предл.-на; до; по; у; про; 

ПІД. 

На, межд.--на! бери! маєші 
.Набавка--налдаток, прилаток, 

додаток; накидка; поход. 
Набавлять, вить -- наддавати, 

придавати, додавати, дати; 
накидати. 

Набавочньй--додатковий, при: 
датковий. 

Набаклушничать-- набайдику - 
ватися, наледарюватися. 

Набалагурить -- набалакати. 
набазікати. 

Набалдашникь -ковилка, галь-, 
ка, головка. 

Набаловать--напустувати: 
Насалтьвать,-тать -- наколо- 

чувати, наколотити, наба- 
ламучувати,-тити, намішу- 

вати, - шати; (наговорить 
вздору)набал. ндрасити, на- 
белькотати,  нахлявкати, 
нагуторити: набазікати, на- 
ляпотіти чаляпати, наляс- 
кати, г сов. пошлостей) 
набляг! ти. 

Набальза» «ать-- набальза- 
мувати. 

Набарабаниз  -- наторохтіти, 
набубнити. 

Набарахтаться -- наборсатися, 
навовтузи гися, наборіка- 
тися. 

Набатньй--Гвалтівний, гвал- 
товний. 

Набать- гвалт. 
Набедернике (сукон. покриь- 

вало на сідло) -- чапрак. 
Набедреникь - набедреник, 
НабєздіЕльничать -- накобіти, 

нашахрувати. 
Набекрень -- набакир, наба- 

керь. 
Набережная--наберехгжя 
Набережньй-- побережний, по- 

бережній, вадбережний, 



«Са 

тистати, пакувати, напа- 
кувати; натикати, - ткати: 
(кольшки) клинцювати, на- 
кланцювати, (гвоздики)цая- 
хуваги,нацьвяхуг ати (оско- 
мину) оскомити, оскомити- 
ся, пооскомитися: (голову 
вздоромь) насахтурити (го- 
лову); (наполнить) тасува 

- (ти, натасувати. 
Набиваться -- напрохуватися, 

утискатися; (наполниться) 
набиватися, н- товплювзти- 
ся, натискуватися; (завя 
зать, зазизнуть) нав'язати, 
нав'изну и. 

Набивка--набивання; (грубьій 
миткаль) вибійка. 

Набивной -- набиваний: (о ма- 
терін) вибійчаний; (о ць- 
ні) підвищоний. 

Набирать, -брать -- набирати, 
брати; (типогр.) складати, 
скласти: (вь армію) гатя- 
тати,-гти, вербувати. звер- 
бувати; ся -- Набиватися,- 
братися; внагромаджувати- 

"ся, - мадитися. збиратися. 
зібратися, незбигатися, по- 
казбиратися; (типогр.) скла: 
датися, скластися; (нахва 
теться) над'яшкати я, на- 
пелешкатися. 

Набитьй (плотно) -- натогту- 
ваний, натопкуваний, топ- 
туватий. 

Набзагодариться -- надякува- 
тися 

Наблевать--наблювати. 
Наблеять -намекати. й 
Наблудить--нашкодити, н»ко- 

логродити, наброіти, нашу- 
дурити, нашолобродити. 

Наблюлатель, ниша -- покмі 
тець, тниця, кміта, спосте- 
режник,-ниця, спостерігач, 
-ка. назирник, ця; (надзи- 
ратель.-ница) доглядач. ка, 
дозорець, дозорця, дозор 
ниця. 

Наблюдательность - покмітли- 
вість, замітливість, кміт- 
ливість, назирність, спо- 

Набесьдоваться -- набалака- 
тися, нагомонітися. 

Набивальщикь--вибійчик, 

Набивать,-бить--набивати, на - 
бити; (пл тно) товкмачити, 
натовкмачити, натолтува- 

Набесьдоваться-- Набраживать. 

стережність, спостережль- 
вість. 

Наблюдательньй,  примбтлі: 
вьй -- покмітливий, Заміг- - 
лнвий, кмітливий, назир- 
ний, спостережний, спосте- 
режливий: (о пункті, ко- 
мисій) назорчий. 

Наблюдать, наблюсти -- (при- 
мічать) покм'чати, кміти- 
ти, спостерігати, - регти; 
(присматривать,  стеречь): 
назирати, рнути, догляда- 
ти,-глянути, 
стерегти. 

Наблюденіе - покмічення, спо» 
стереження: нагляд. догляд, 

Набожно -- побожно, набожно. 
Набожность--побожність, на- 

бочність. 
Набожньй -- побожний, набо»-- 

жний. 
Набойка -- (пля придержки 

гаєкь) ключ, (у бочарогь) 
набивач; (холсть) вибійка, 
вибиванка. 

Набойникь-(роць песта) тов- 
кач; шом ол. 

Набойчатьй--виб йчаний 
Набойшикь--вибійчик. 
Набокій-- кривобокий. 
Набольшій -гайстарший. 
Набольльй --наболілий; натру- 

жений. 
Наболеть -наболіти. х 
Набористьй -- збористий, ря- 

сямй; беркнй. 
Наборкау-набирання; складан- 

ня (тигогр.) 
Набормотать--намимрити, на- 

белькотати.  намурмотати. 
Надорньшй -- набористий (о 

збрЬ, сЬьдл); складальний 
(типограф.). 

Наб роздить -- наборознити, 
насхородити, 

Набороновать -наборонити,на- 
скородити. 

Наборщикь -(типогр.) складач; 
(рекрутовь вь армію) вер- 
бонник, затягач. 

Набооь -- (призьтвь) бранка, 
вербоучка, вербунок; (соби- 
раніє) збіранина: нин 
складання; (инструменговь 
справилля. 

Набраживать,-бресть -натрап- 
ляти, пити, гзадисати, нади- 
бати набрести; (сходиться: 
сь разн. сторонь) збирати- 

пильнувати, 



табсражничаться-- наверстьвать 

ся, зібратися, назбиратися, 
згромаджуватися, - дитися. 

Набражничаться--налигатися, 
нагалунитися, назезюли- 
тися. : 

Набранить--налаяти. 
Набранньй, навербованньй-- 

(9 войскЬ) затяжний. 
Набрасьваємьй--накидальний. 
Набрасьвать, набросать,-бро- 

сить--накидати, накидати, 
нашпурляти, понаскидати; 
накреслювати,-лити. 

Набрасьсваться, -ситься--наки- 
датися, накинутися, депа- 
датися, пастися, доривати- 
ся, рватися до; (сь бранью) 
наскіпатися, наскіпуватися, 
наскіпатися, накочуватися,- 
котитися, наштоепатися. 

Набредить--наверзти,  напле- 
сти. 

Набродиться--набродитися. 
Наброляжничаться --наволочи- 

тися. 
Набросокь --начерк, 

нарис. 
Набрьзвгать--напорсекати,нап- 

лескати, накрапати. 
: Чабрюзжать--набурчати, 

буркотіти, 
Набрюшникь--начеревник. 
Набуравить--насверллити. 
"абухать,-хнуть -- набрякати. 

набрякнути, бучавіти, на- 
бучавіти, бубніти, набубні- 
ти, набубнявіти. й 

Набухлость -- набучавілість, 
набубнявілість, набряск. 

Набухльй --набучавіли 
бубнявілий, кабряклий. 

нНабучить -- назолити, налу- 
жити. 

Набушевать--навойдувати, на- 
буяти. 

Набуянить -- нашурубурити, 
нагвалтувити. 

Набігать (что) -- добігатися 
(ло чого). 

Набігать--набігати,-бігти, нат- 
рапляти, трапити, наскоку- 
вати, скочити, забігати, за- 
бігти; (стекаться) збігатися, 
збігтися, назбігатися, по- 
назбігатися,  натовпитися, 
перхати, -хнути; доганяти, 
дігнати. 

Набігаться--набігатися. 
Набьгомь--наскоком, нашвид-. 

ху; одним нападом. 

накрес, 

на- 

на- 
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Набігь--забіг, набіг, наскікі 
напад. 

Набьдокурить, набуянить -- 
нашурубурити;  наброіти, 
накслобродити, нашуду- 
рити. С 

НабіЕдствоваться--набідувати- 
ся, нагорюватися. є 

На біьду--на хирю, на лихо. 
Набьло--начисто. 
Набьситься--наказитися. 
Набьсноваться -- набіснува- 
тися. 5 

Навага, рьба--дорш. 
Наваживать,-возить,-везти 

навозити, -везти, понаво- 
зити. 

Назакшивать,-суть --ваксува- 
ти, наваксувати. 

Наваливать,-лить--накидати," 
кизути; (тяжесть) наванта- 
жувати, - жити, хурувати, 
нахурувати, нгкрякувати,- 
крякати, теркилувати, на- 
теркилувати, ладувати, на- 
ладувати; (чьмь -либо тя- 
жельмь) наворочати, на- 
ворочувати, назертати, на- 
вернути, привертати,-вер- 
нути, нагатити: (сбьгаться, 
сходиться) насунути, зібра- 

. о тися, герхнути. у 
Наваливаться,-литьсяа--(8ь ку» 

чу) навертатися, наверну- 
тися, накочуватися; "коти- 
тися. 

Навалка--накидання. . 
Наваль -- (куча). кучугура; 

(хламь) мотлох. - 
Навалять --накидати; набаз- 

грати. з 
Наваривгть, рить - негарюва- 

ти, наварити; (много) наво- 
дити, навести;  (сталью; 
сталити, насталити. 

Наваристьй--накипгзастий, 
Наварка--наварювання,зварка- 
Наварчой -- накилчестий, зва- 

рений. 
Навастривать, вострить -- на» 

гострювати, - рити, поня- 
гострювати. 

Навахлять- нагартолати. 
Наващивать, щить -- вощити, 

навошити. 

Навзеденіе--нивід: індукція, 
Навербовать -- навербувати, 

настягати. 
Наверстка--надолуженчя. 
Наверстьвать,-стать--надолу- 

ча 



жати, надолужити,  навер 
тати -вернути,  наворочу- 
вати, чати, натягати,-гти., 

Назертка--навірчування, нак 
ручування; шрубка; сверд- 
лик, 

Навертяінатььрнуть -- навір- 
чувати, - вертіти, накручу 
вати, тити; навивати, - ви- 

нути. 
Наверху--угсрі. 
Наверхь -- угору; -- поБерх 

(сверху). 
Навеселиться -- навеселитися, 

набавитися. 
Навесель -- напідпитку, під 

чаркою. 
Навести, нацьлить--наришту- 

вати, ннарихтувати, малу- 
чити, наставити. 

павзничь--навзнак, навзнаки, 
горілиць. 

Наврзрьдь--ридма. 
Навивать,-вить, намотать -- 

накидати накинути, нави- 
вати, - винути;  сплітати, 
сплести. 

Навивка--навивання. 
Навигаціонньй--плавнйий, на- 

вигаційний, плавбовий. 
Навигація--плавба, навигація. 
На-видь--навбач. 
Навинчивать-нтить--нашрубо - 

вувати, бувати, нагвинчу- 
вати, тити, накручувати, - 
тити. 

Навирать,-врать -- набріхува- 
ти, брехати, понабріхувати. 

Нависать,снуть -- звисати, 
звисти, нависати,-снути. 

Нависшій--навислий, ввислий. 
Навитьй, намотанньй--нави- 

няний. 
Навлекать,-влечь(гнівь, неудо- 

вольствів чье - либо) -- на- 
ражатися, наразитися кому, 
набавляти, - бавити (гнів, 
прикрість). 

Наводить, навесть--наводити, 
навести; насилати,- слати; 

зузити, цілити. 
Наводка--натяг; кн націл. 
Назоднсніє (половодье) -- по- 

відь, повінь, водепілля; (по- 
тесть) потопа. 

Наводнять,нить -- понімати, 
поняти (водою), підтопля- 
ти, пити, заливати,-лляги. 

Навожденіе-- мана. 
Навозить--см. наваживать. 

Навертка--Навьнискивать. 

Навозить--гноїти. 
Навозиться (бьть навозиму) 

навозитися; (нашалитьс ; 
напустуватися; (нахлопота- 
ться, намаяться) наморочи- 
тися, намучитися. ; 

Навозньй--гнізний, гнойовий; 
тнояний; призозний; - ная 
жижа, вь кот.мокь навозь-- 
гноївка мостівка; ная куча 
-тноївня, гноїсько, гнойо- 
висько, гноярня, гнбіще. 

Навозньй жукь, Зсагабавеця 
зіегсогагіцє -- рийка, гній- 
ник, гнояк; Сеоїгирез 5Їегсо- 
тагіц5--лайняр, лайняк. 

Навозня -- гноївня, гноїсько, 
гнойовисько, гноярня, гно- 
іще. 

Чавозь--гвій, гайно, лайлак, 
кізяк, обірник, котях. 

Наной, валь (ткацк.)--навій. 
Наволакивать,-волочь -- наво- 

лікати,-локти, стягати,-гти, 
наношувати, наносити. 

Наволока -- пошивка, поши: 
ванка, (первая для перьевь) 
насипка, нагірник. 

Наволокь -- (поєм. лугь) зап-. 
лав, заплава. 

Навочять--напсетити, насмер 
діти. ь 

Навораживать, -рожить -- на- 
ворожувати, - жити; наві- 
щувати, капророкувати. 

Наворачивать, -ротить--навер- 
тати,рнути, нагромаджу- 
вати,-дити, накладати,-кла- 

"сти; накидати,-нути. 

Наворовать--накрасти. 
Наворотень--вулик, колодка. 
Наворсить--начухрати. 
Наворчать,-ся--нагарикати,на» 

бурчати, намурчати,-ся. 
Навострить-нагострити; (уши) 

-насторочити (вуха). 

Навощить--навоскувати. 
Навредить--нашкодити. 
На время--про час, на час. 
Навсегда--повішщно, назавжди, 

назавше, навік, навіки. 
Навскачь-навзаводи, навскоки. 
Навстрічу -- назустріч, нав- 

стрія, наздиб, напроти; на- 
переріьзь-навперейми. 

Навьвороть, наобороть--опак, 
. назворот, навбакир, нави- 

верт, навспак. 
Навьискивать -навишукувати 



Навькать--Нагнсоеніе 

зМавькать, -кнуть -- звикати, 
звикнути, навиглядати, на- 
виглядіти. 

"ННавькльй--звиклий. 
Навьікь--навичка, звичка. 
На-вьтяжку--наввипички. 
Навьючивать,-чить--батувати, 

набатувати, ладувати, на- 
ладувати, вантажити, на: 
вантажити, отерхувати, 
«хати, уючити, науючити. 

Навіваніе--навій, навівання. 
Навіввать-віять--навівати, на- 

віяти, навінути; намітати, 
-мести, понамітати. 

Навідьваться-- навідуватися, 
навідатнся, відвідувати, 
"дати. 

Навьки--навік, навіки, повік, 
довіку. 

Навірное--напевне, запевне, 
певне. 

Навірняка--найпевніше.  - 
Навьсь--дашок; повітка; (бая- 

дахинь, шатерь) намет, ха- 
лабуда; (надь крьльцомь, 
дверью)--піддашок, піддаш- 
шя; (наклонь) нахил. 

Навьтка--нападня, пеня, дар- 
- миця. . 

Навьтренньійй - накладний. 
НавБть--обмова, намова. 
Навічно--см. навіки. 
Навіьшивать-сить-навішувати, 

навісити, понавішувати, по- 
розвішувати; наважувати, 
-важити, зважувати, зна- 
жити. 

Мавьщать, тить -- перевіду- 
вати, перевідати, перевіду- 
ватися. перевідатися, наві- 
дувати,-відати,  навіщати, 
-вістити, навіджати, заві- 
дувати,-відати, созвідати. 

Навязать,-знуть-- учеплятися, 
пзичеплятися,-питися. 

Нанаголь- (молотило) біяк. 
Наваязчивость-нав'язь, учепис- 

тість, нав'язкуватість, на- 
тоутливість,набридливість, 
уідливість, причепливість. 

Навязчивьй--учепистий, на- 
трудливий, уідлявий, при- 
чепливий,  нав'язкуватий, 
набридливий. 

Нанязьвать, зать -- накидати, 
накинути; нав'язувати, 
зати. 

Навязьваться,-заться - наки- 

датися накинутися, набн- 

мі 

ватися,-битис», нарипатися, 
-рипатися,накараскуватисе, 
-катися, усилятися, усили: 
тися. - 

Нагаживать, нагадить- напо 
танювати, напоганити, на- 

паскужувати, - паскудити 

нагилжувати, гилити, на 

каляти, наробити. 
Нагайка, плеть--нагай, нагай 

ка, малахай,  малахайко 
карбач. 

Нагарцоваться -- нагарцюва 
тися. 

Нагарь--нагорь: 
шкрум; (вь кур. трубкі? 
чвир, згарь; (на металл!; 
жужелиця; (сухость  к- 
язьікБ, на устахь) смага. 

Нагибанів--нахиляння, нагі 
нання. 

Нагибать,-ся, негнуть,ся- Но 
гинати,-ся, нагнути,-ся. 

Нагибь--нагин, нахил. 
Нагишка--голяк. 7 
Нагишомь--гольцем, 

гільцем, 
Нагладить (утюгомь)--напр . 

сувати. 
Наглазникь--надчник. 
Наглазньй--надчний; 

стий. 
Наглазьться -надивитися./ 
Наглецки--нахабно, зухвал. 

Наглець--нахабник, зухв» 
лець. 

Наглость-нахаба, зухвальств 
Наглотаться -каковтатися,н 

тлитатися, наликатися. 
Наглумиться-- наглузуватис- 

наглумувати, накепкув 
тися, накпитися. 

Наглухо--щільно. 
Нагльй--нахабний, зухвалиї: 
Наглядность-- наочність. 
Наглядньй--надочний. 
Наглядіть--нагледіти, 

рити. 
Наглядіться--надивитися, нь 

видатися. 
Нагнаивать, - гноить--нагнок 

вати, - гноїти;-ся - ропіть, 
зропіти, нагнивати,-гниті 

Нагнетательньй,  тех.--нате 
тальний. 

Нагнетать,-гнесть--нагнітатк, 
-тити, натискати,-снути. 

Нагнивать, гнить-- нагниватиа. 
нагнити, роготи, зрепіти. 

Нагноеніс- заятрення. 

(вь трубо. 

голяк:. 

очев" 

мав 
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Наговариваніе -- намовляння, 
обмовляння, натуркування, 
набріхування, нашепти. 

Наговаоивать,-рить -- набала- 
кувати; набалакати, набе- 
сідувати;  намовляти, мо- 
вити, обмовляти, -модвити, 
набріхувати, брехати,  на- 
туркувати,-кати. 

Наговариваться,-риться -- на- 
балакуватися, набалака- 
тися, нагомонітися, виба- 
лакатися. 

Наговорщикь,-ца -- ббмовник, 
-ця, шепотильник,-ця, ше- 
питинник,-ця. 

Наговорь -- намова, 
нашепт, шепоти. 

Нагой--нагий, голий; чистий, 
явний. 

Наголо--наголо; (до тла) гель 
чисто, до останку. до пня. 

Наголодаться-наголодуватися. 
Нагоняй -- прочухан, гонка; 

(давать)-струнчити. 
Нагонять,-гнать -- доганяти, 

наздоганяти, дігнати; | на: 
громаджувати, дити; наби 
вати, бити,  нНатягати,-гти 
(обручи); вимовляти,-вити 

« (кому); виганяти, - гнати 
(спирть). 5 

Нагораживать,-родить --наго- 
роджувати,  перегороджу- 
вати, дити; «накладати, 
-класти, накидати,-кинути, 
понакидати,  нагромаджу- 
вати, дити, копичити. 

Нагсрать,-ріть -- (накаляться 
"вь огнь) роспалятися, ли 
тися; (покрьваться нага- 
ромь) напалятися,-литися. 

Нагореваться, наплакаться 
--попотужити,  нагорюва- 
тися. 

Нагорньй--горовий, нагірний. 
Нагорье--горовина, 
Нагорьльшй --нагорілий. 
Нагоститься-- нагсстюватися. 
Нагота--нагота, голизна. 
Наготовиться--настачити. 
Наготовлять,- вить- налашто- 

вувати,-тувати, налагоджу- 
вати, дити; настачати,-чи- 
ти, насправляти. 

Наготовь-- напоготові. 
Награбить- нагарбати, награ- 

бувати, напліндрувати. 
Яагравировать--виритувати. 

обмова, 

| 

Чаговариваніе--Нагулять. 

Награда--нагорода, 
віддяка. 

Награждать,-дить -- нагоро- 
джати,дити; дарувати, об» 
дарувати кого чим. 

Награжденіе- нагородження: 
Награфить, разграфить-нариг- 
лювати, наригувати. 

Нагребать, нагрести--нагор- 
тати, нагорнути, нагребати, 
нагребти. 

Нагрезить- намарити, 
яти. 

Нагреміть,-нагуркати, нагур- 
котіти, нагрімотіти. 

Нагреміться--нагремітися. 
Нагрозить--нахвалитися. 
Нагромождать--стордзувати. 
Нагроможденіе-стордзування. 
Нагрубить--нагрубіянити. 
Нагрудникь-наперсник, перси. 
Нагружать,-зить,-ся --хурува- 

- тися,  навантажувати,-та- 
жити, ладувати,  наладу- 

. вати, теркилувати, натер- 
килувати. нариш:увати,-ся. 

Нагрузиться, напиться (пья- 
ньмь)--наджулитися. 

Нагруженньй--навантажений, 
наладований, натеркилова- 
ний, нахурований. 

Нагрузка--ладування, терки- 
лування, навантаження.. 

Нагрузчикь--ладівник,  носах, 
вантажник. 

Нагруститься -- насумувати- 
ся, нажуритися. 

Нагрьзать,-зть -- нагризати, 
-зти, понагризати; палус- 
кати, налущити. 

НагріЕвальньшй--огрівильний. 
Нагріваніе-нагрівання, огрів. 
Нагрівать-гріть -- нагрівати, 

огрівати,-гріти. 
Нагріваться,-гріться --нагрі- 

ватися, нагрітися, огріва- 
тися, огрітися. 

Нагрівь--огрів. 
Нагрвьшить--нагрішити. 
Нагрязнить--набарложити, на- 

багнити, набруднити, нака- 
ляти. | / 

Нагрянуть--наскочити, набіг- 
ти, вдарити. 
гудіть, нашуміть--нагуго- 
тіти, кагусти. 

Нагуливать--випасати. 
Нагуль--випас. 
Нагулять, ся--нагуляти,-ся 

заплата, 

намрі- 

На 



Налавать- Недобность. 

Надавать--назд-вати, 
вати. 

Надавливаніе--натиск. 
Надавливать, нажимать --на- 

тискати, натиснути, нагні- 
тати,-гністи, надушувати,- 

душити; мулити, намулити, 
Наланйвать,-доить з: надоюва:- 

понада 

Надалбливать, - лолбить--на- 
довбувати, понадовбувати. 

Надарить-- надарувати, /пона- 
даровувати. 

Надбавка --поступок, надди- 
ток, придаток; підвищення. 

Надбазлять,-вить- наддавати, 
додавати, придазати,-дати, 
підвищати, вищити. 

Надбавочньй -- придатковий 
додатковий. ' 

Налбивать,-бить -- надбивати,- 
"бити. пе 

Надбрасьтвать, бросить -- під- 
кидати, докидати, прики- 
дати, кинути. 

Надбровньй--надбрівний. 
Надвиганіе--насування, насо-- 

вування. 
Надвигаться, двинуться--насу- 

затися, насупутися. Я 
Надвигать,нуть -- насувати, 

сунути, понасуватн; (на сто- 
рону)-надавати, надати. 

Надводньй --надводний, над- 
ідний. 

Надвое--навпіл, надвоє. 
Надворньй--надвірний. 
Надворье--надвір'я. 
Надвязьвать,-зать --надпліта- 

ти, плести, доплітати, по- 
надплітати, 

Надгибать,-догнуть --надгина 
ти,-дігнути, понадгинати. 

Надгнивать, гнить -- надгни- 
вати, гнити, понадгнивати. 

Надгнившій снадгнилий. 
Надгробньшй -- надмогильний; 

погрібовий. 
Надгрьзать,-зть -- надгриза- 

ти,'8ти, понадгризати. 

, 

Наддзлбливать,-долбить--над- | 
дозбувети, догбати. 

Наддача--додаток придаток; 
перевишка. 

Надежда--налія, сподіванка, 
сподівання, надіяння. 

Надежно--надійно, цевне; 
но, тривало. 

Чадежность--надійність, пев- 
ність; міцність, тривалість. 

І 

і 
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Належньй--нагійний, певний; 
міцний, тривалий. 

Надергать--нашарпати, насми- 
кати, насіпати, наскубти, 
нарзати, наторочити. 

Надзвівздньй--надзірній. 
Надзелень--зеленцем,  усвид. 
Надзираніе--доглядання, 
Надзиратель, ница--доглядач,- 

ка, дозорець,-рниця. 
Надзирательскій--деглядниць- 

кий. 
Надзирательство --доглядниц- 

тво. - 
Надзирательша --доглядачева. 
Надзирать г доглядати, дози- 

рати, пильнувати (чого). 
Надзорь--догляд, дозір, наг- 

ляд. . 
Наливить--надивувати. 
Надивиться--надивуватися. 
Надирать, надрать--надирати, 

надерти, наскубти, начуби- 
ти (волосся);наскубти(вуха). 

Надкальвать, -лоть--надколю- 
вати, надколоти, наколю- 
вати, наколоти. 

Надкальваться, поться--нако- 
люватися, наколотися. 

Надкашивать, надкосить--над- 
кошувати, надкосити. 

Надклевьвать,-клевать --над- 
дзюбувати, надлзюбати. 

Надковьюрять,-надколупати. 
Надколь -- розколина;  (рас- 

щепь) роскіл. | М 
Надкусьватв,-сить --надкушу- 

вати, надкусити. 
Надламькватик,  надломить -- 

надламувати, надламати. 

Над: ежать -- приналежатися, 
калежати, випадати. 

Надлежащій, приличньй--на- 
лежний, належитий, слуш- 
ний, відповідний, спосібний. 

Надлобье, анат.-надчілля. 
.Надломить--надломити. . 

Надломиться--наломитися. 

Надломь --вилім, вищерб. 
Надмеват ься--надиматися. 

Надменность,-- пиха, фудулія, 
чвань. 

Нагменньй--фудульний, пиха 
тий, гоноровитий. 

Надмогильньи- чадмогильния. 
На днь-усподі. 
Надо- треба. 
Надоблачньй--надхмарний. 
Надобность, діло -- потріб, 

потреба; (польза) пригода. 
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Чадобньй--потрібний. 
Надодраньй, надорванньй -- 
наддертий. 

Надокучить--усвиріпитися. 
Надолба--стовпчик. 
Надолбить--надовбати. 
Надолго--надовго. 
Надорваться- -повередитися. 
Надоумить--напоумити, наро- 

зумити, напутити. 
Надоібданів -набридання. 

Надобдать, надобсть-- набри- 
дати, - бриднути, огидати, 
огиднути, предокучати,-ку- 
чити, наприкрятися, на- 
прикритися,сприкрюватися, 
спракритися, налазити,-ліз- 
ти, остивати, остити, уку- 
чатися, укучитися, ускуча- 
тися, ускучитися, назоляти,- 
золптни, надокучати, надо 
кучити, надолужати, надо- 
лужити, навнувати, осто- 
бісіти, онавісніти, обісіти, 
осоружитися, осоружитися. 

Надоївдливость набридли- 
вість, назол нспість, частир- 
ливість, настирність, нав- 
ратливість, навязкуватість, 
улізливість,  улазливість, 
убдливість, осоружливість, 
навнуватність,укучливість, 
предокучливість. 

Надоїбдливьій -- набридливий, 
настирливий, настирний, на- 
золистий, навратливий, на- 
вязкуватий, улізливий,улаз- 
ливий, уйдливий, осоруж- 
ливий, навнуватний, укуч- 
ливий, предокучливий- 

Надпоять--надлютувати. 
Надпивать, пить -- надпивати, 

надпити. 
Надпиливать,-лить -- надпи- 

лювати,-ляти. 

Надписаніе--надписакчя. 
Надписатель--надписач, над- 

писник; (на вексел. блан- 
кб) жирант. 

Надписьіватие, сать-- надпису- 
вати, -сати. 

Надпись--напис, надпис; (на 
вексель) жиро; заголовок, 
титул. 

Надплечникь  (вьшитьй  вь 
женск. сорочк5)--полик. 

Налпрестольніий -- надвівтар- 
ний. 

Надразниться--надратуватися. 

Надобньй--Надувательстве. 

Недрастать, рости-- надгоста- 
ти, рости. 

Надрубать, бить, надрЬзать-- 
мадтинати, надтяти, над- 
цюкувати, кати,  надрубу- 
вати, бити. 

Надрубка--надрубання. 
Надрьвать,-рвать--наддирати, 

налдерти; надсаджувати, 
-дити; (коня бьістрой іздой) 
переганяти, гнати. 

Надрьваться,рваться -- над- 
саджуватися, надсадитися, : 
надвереджатися, - дитися, 
сідатися, сістися. 

Надрьвь -- надсада, поруха, 
уверед, увереда; наддирина. 

Надрізь--утин, надкрій, над- 
тин, надріз. 

Налрігзьвать,-зать-- надкраю- 
вати, надкраяти, надкрою»- 

вати, надкроїти, утинати, 
утнути, утяти. 

Надсматривать, - смотріть -- 
доглядати, - гледіти, нази- 
рати. 

Налсмотрщикь,-ца 
дач,-ка. 

Надсмотрь--догляд. 
Надсосать--надсмоктати. 
Надставка--доточка, наточка, 

наштуковина. 
Надставлять,-вить-- наштуко- 

вувати, наштукувати, до- 
точувати,чити, наточува- 
ти,-чити, 

Надстраийвать,-строить -- над- 
будовувати, прибудовува- 
ти,дувати, 

Надстройка -- надбулування, 
надбудівля. 

Надстрочньй--надрядковий. 
Надсьпать,-сьтать -- досипа- 

ти, присипати,-сипати. 

-- доглЯ- 

Надсьтка--чадсипання, при- 
сипання. 

Надсьпной -- досипний, при- 
сипний. 

Надсідать, -сЬсть -- опадати, 
опасти; похилятися, -лити- 
ся;-ся-надсідатися,;сістися. 

Надсіькать,сіьчь - надсікати, 
налсікти, надтинати,-тяти. 

Надтесьвать,-сать -- надтісу- 
вати, надтісати. 

Надтрескираться, -снуться -- 
надколкватися, колоти ся. 

Надувало--дурисвіт. 
Надувательство - шалапутня- 



Налувать--Наживной. 

. ва, обмана, хвальш, підду- 
рювання. 

Надувать,-дуть- набундючува- 
ти, дючити,  набубиювати, 
-бубніти, наприндювати, 
-приндити, надимати, на- 

дути; навівати,-віяти, намі- 
тати, мести; піддурювати,- 
рити, дурити, облурювати, 
рити. 

Надуваться, дуться -- надима- 
тися, надутися, напужува- 
тися, пужитися; пишатися, 
пизитися, набундючитися, 
наприндитися, напиндючи- 
тися, нажабитися, намур- 
моситися, похмуритися. 

Надумьіваться, -маться--наду- 
муватися, матися. 

Надурачиться--налуріти. 
Надутость--надутість; пиха- 

тість, чванливість. й 
Надутьй -- надутии; пихатий, 

чванливий. 
Надушать, шить -- напахати,- 

хтити. я 
Надушиться, пропитаться за- 

пахомь--напахатися. 
Надхрящевая плева -- охря- 

стниця. 
Надь--понад, пад; верх, 

верх; вище (чого). 
Надьбвденньй (о травф,)-- по- 

урмлений.: є 
нНадьмлять, - мить--накурюва- 

ти,рити, надимляти,- мити. 
Надьшать--надихати. 
надьшаться--напихатися. 
НадіЬваньє -- надягання, одя- 

по- 

гання: (обуви) обування, 
узування. 

Надівать, -дьть -- чалягати, 
. одягати,-гти, ужівати, уді- 
ти, убирати, убрати; (на но- 
ги) назувати, чазути, узу- 
вати, узути; (обувь) узува- 
тися, узутися. 

Надіваться, наліться--набу- 
ватися, набутися. 

Наділать--наробити, вачини- 
ти; (плохого) накодіти, на- 
броіти; (накупить) наспра- 
вляти; (наготовить) нато- 
рати; (убьтку, вреда) на- 
шкодити. 

Наділеніе--наділ. 
Наділь--поділох. 
Наділять,-лить--наділяти, ли- 

ти. , 
Чадвяться--нагіятися, сгоді- 

а б 
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ватися; (положиться на ко- 
го) здаватися, спускатися 
(на кого) 

Наединь--на-самоті, поєдині; 
сам-на-сам, віч-на-еЇч 

Наеживать, вздьмать--насто- 
бурчувати,  настобурчити, 
наїжувати, ити, 

Нагживаться, неежиться--на- 
іжуватися, наїжитися, 
стопужуватися, -пужит 
натутурюнатися, -тутурити- 
ся, настобурчуватися, бур- 
читися. 

Наемка--найми. 
Наємникь,-ца -- наємеце, на- 

ємиця, наймит,-чка, найма- 
нецеу нка. 

Наемническій-наємничий,над- 
митський. 

Наємничество-наємність. 
Наемвньй -- найманий; (плата) 

найманщича, наймиця, 
Наємщикь,-ца -- наймач, -ка, 

найомець,-миця. 
Нагмь--найми; (спрось на на- 

емь) найманка. 
«"Наерошивать -- козубити, на- 

стовбурчуватн. 
Наершиться,нахохлиться (раз- 

сердиться) -- отабуритися, 
настоебурчитися, настовпу- 
житися. 

Нажаловать--наларувати. 
Нажаловаться- насхаржитися, 

нажалкуватися. 
Нажаривать,-рить--напікати,- 

пекти, гонапікати, насма- 
жувати,жити, понасмажу- 
вати, напряжити, гти; на- 

- палювати,-лити. 
Наждакь-шмергель, 
Наждачньй--шмергельовий. 
Нажеваться, навсться--нажва- 

жатися. 
Нажелать--назичити. 
Нажелаться--набажатися. 
Нажива--зиск, користь, набу- 

ток, доробох: живець, при- 
нада, жировиця. 

Наживать, жить - наживати,- 
жити, набувати, бути, над- 
бази. - 

Наживаться,пріобрітать пень- 
ги--наскарблятися. 

Наживка (дгя удочки)--паша" 
жировиця,принада, живець. 

Наживной,  благогріобріфтен- 
ньій--нажитний, наживкний, 



нгбутний, зароблений, прид- 
саний. 

Важиганіє--напалювання; рос- 
гралювання. 

Нажигать, жечь -- напалюва 
ти, лити, роспалювати, ли 

ти; випалювати, лити, ви 

пікати, пекти. 
Нажилиться--нап'ястися. 
Нажимать,жать, придавить-- 

нагнічувать, нагнітити, на 
чазлювати,чавити, начави- 
ти, гримулювати, -муляти, 
натискати, притискати,-сну- 
ти, - 

Нахимь--притиск, кагніт, на- 
чавка; давило. 

Нажинать,-жать -- нажинати, - 
жати. 

Нажинистьй--ужинкуватий. 
Нажинь-ужин, ужинок. 
Нажираться,жраться -- нажи 

ратися,жертися, накепка 
тися, набехтатися, налига 
тихя, набревкатися, наре- 
патися, нарепкатися, налу- 

питися. 
Нажитое, благопріобрьтенноє 

--налбанок. 
Нажитой --набутий, 

ний. 
Нажитокь--набуток, кадбанок. 
Нажиточньй, о--корисний, о. 
Нажужжать- напдзижчати, над 

зирчати, надзинчати. 
Нажурить -- налаяти, накар- 

тати. 
Назади- ззаду, позаду. 
Назадь-опак, зусп'т, узад, 

ритьми, рритю,  навспак, 
успак. 

Названіе--назвище, назва, наз 
висько. 

Названньй--названий; мене 
ний,  (брать) побратим: 
(сестра) посестра. 

Названьице--меннячко. 
Назваться, нагроситься--нак 

кликатися. 
Назвонить,-ся -надзвонити,-ся. 
Наздравствоваться--наздоро « 

катися. 
Наземь -додолу; полі. 
Назиданіе -- навчення, 

чення. 
Нгзидательньшй, о -- навчаль- 

ний, напутливий, о. 
Назидать -- навчати, 

Бе Те, 

Назло--на злість. 

напу- 

напучу- 

придба-. 

' 

Нажиганіг - Наийграться. 

Назлобствоваться--налютуза- 
тися. 

Назначать, назначить --приз- 
начати, призначити, приді- 

ляти; лити, настановляти,- 

вити (на уряг), складати, 
скласти (ціну). 

Назначеніе--призначіння; на- 
станова (на уряд), пріурод- 
ченье кьк.-л. мьсту, дБлу-- 
приділ. 

Назойливость уїцливість, 
уйлість, улізливість, налаз- 
ливість, навязкуватість, 
унадність, унадливість, 
улазливість, набридливість, 
навратливість, | натрутли- 
вість, настирність. 

Назойливьй- уідливий, уїлий, 
улізливий налазливий, на- 
в'язкуватий, унадний, унад- 
ливий, улазливий, набрид- 
ливий, навратливий, нат- 
рутливий, настирний. 

Назрьнаніе --лоспівання, до- 
стигання; 
рьгва). 

Назрівать,-зріть --доспівати, 
доспіти, достигати,-гти; ви- 
стигати, - гти (о нарьшвахь, 
бользняхгь). х 

Назубокь--зубило. 
Назубривать,рить -- зубити, 
назубити;вищербляти, бити. 

Назьвать, -звать -- нарікати, 
наректи, називати, узивати, 

вистигання (на- 

-звати, менувати, намену- 
вати; накликати, накли- 
кати, 

Назьшваться,-зваться -- звати- 
ся, назватися; напрошува- 

тися, ситися, набивати- 
ся, набитися. 

Назьвь-- скликання. 
Назьваться -- напозіхатися; 

нагавитися. 

Назюзиться -- наджулитися, 
нагалунитися, намдняти-ся, 
Тнахлющитися. 

Назябнуть, ся - намерати,-ся. 
Нанбольшій -найбільший. 
Наиболье--найбільше, над усе, 

найипак, найпаче. 

Найвеличайшій -- найвеличез- 
ніший. 

Наивность--наївність. 
Нанвнаій--наївний. 
Наийграться-нагулятися, наг- 

ратися. 



іаигрьівать--Накладная г 

Нангрьвать вигравата; 

(шутл.) триндикати. 
Найденьшть -- найда, найдух,- 

шка, знайда, знайлух, 
Нанзвороть--навиверт, нави 

воріт; навспак, навпаки, 
чавпік. 

Наиздіваться (наиграться) -- 
награватися, награтися; 
(касмбяться) накпитися, 
назневажатися, наглузува- 
тися, наглумитися. 

Наизнанку--навиворіт, наруби. 
Наизусть -- на память, з па- 

м'яти, з гологи, 

Найлучще -- найкраще, 
ліпше. 

Наийлучшій -- найкращий, най- 
ліпший. 

"Нанйменованіе--менування, на- 
зивання; імення, назва. 

Наийменовать--наменити, 
менувати, назвати, 
нувати. 

Наименоваться, назваться -- 
найменуватися. 

Нанменьшій--найменший, що- 
найменший. 

Наискивать,-искать-- вишуку- 
вати, нашукати. 

Наискаться -попошукати. 
Найскорье -- найшвидчє, най- 

хутніше. 
Найскорьйшій -- найшвидчий, 

найхутніший. 
Наискось, косо--навскіс, напе- 

рекіс, назукісь, скосом, ко- 
сяка, с.існо, навкіс, нав- 
коси. 

"Найтіє (вдохновеніє) -- надих, 
наткнення, наслання, 

наї- 

на- 
найме- 

Накадить -- накурити, нака- 
дити. . 

Наказаніє -- кара, укарання, 
покарання. 

Наказуемость--карність. 
Наказуємьй--карний. 
Наказь -- (инструкція, поло- 

женіе) регулямін. 
Наказзвать,зать -- карати, 

укарати, покарати, нака- 
рати, скарати. 

"Накаливать, лить -- нагарто- 
вувати, тувати. 

"Накалка -- нагарт, 
вання. 

Накальвать, наколоть, натк- 
нуть- наштрикувати, наш- 
трикнути, наколювати, на- 
колоти ((прикальвать)приш- 

нагарту- 

, 

тилювати,-лити; (лровь)ру 
бати, нарубати; (щепокь" 
скіпати, наскіпати; (камнеї 
налупати. ) 

Накапякать -- набазікати, на 
гомоніти. 

Накамникь  черньїт,  раст, 
Етреїгит підгит - водянка 

Наканунь--на передодні. 
Накагризничаться -накомизи: 

тися, накапризуватися, на- 
витребенькуватися. 

Накапівать,-пать 
пати, крапати. 

Накапьвать,-копать-- накопу- 
вати, гати, понакопувати. 

Накаркать--накрукати, накра- 
кати. 

Накармливать, накормить -- 
нагодовувати, нагодувати. 

Накататься--наїздитися. 
Накатка--качалка. 
Накать- повала. 
Накатьвать,- тать--навивати,- 

- нути, намотувутиутати; на- 
кочувати,-тити, наточува- 
та, чити; накачувати,-чати; 
накручувати, тити; наваліо- 
вати, лити. 

Накатьваться,-титься -- нако» 
чуватися, накотитися. 

Накачивать,чать--помпувати, 
напомпувати. 

Накачивать,-тить --накочува- 
ти, тити, наточувати,-чити. 

Накашйвать, сить -- накошу- 
вати, накосити. 

Накашляться-- набухикатися. 
Накваса--піспа. 
Наквашивать, сить--наквашу- 

кати, сити; заквашувати,- 
сити. 

Накидка-- накидання; накидка. 
Накидной--накиданий. 
Накидьвати, накинуть--наки- 

дати, кинути, (одежду) на- 
хопити (одежину); -ся-наки- 
датися, -кинутися. напада- 
тися, пастися. 

Накипать, накипіЬть--накипа- 
ти, накипіти. 

Накипь-- накип; см. Піна, 
НакипЬьвшій- накипілий. 
Накипятить-нагріти, накип- 

нити. 
Накисать--накисати. 
Накладка -- накладання; 

кладка. 
краї 

накра- 

Накладная-- фактура, 
квіт, получка. 



за 

Накладной--(о серебрБ) аплі- 
ке; (о волосахь) фальши- 
вий, роблений; (о деньгахь) 
додатковий. 

Накладьваніе-- накладання. 

накладьтвать, класть 
лалати,-класти. 

Накланяться -накланятися. 
Наклеваться-- наклюватися. 

Наклеветаться - набрехатися. | 
Наклевєтьвать наклеветать-- 

набріхувати, набрехати. 
Наклевьівать,-євать -- надзю- 

бувати, надзюбати. 
Наклеивать,-клейть -- наліп- 

лювати, наліпити; (нось) 
утерти носа. ; 

Наклейка--наліплечня: наліп- 
ка, 

Наклеймить--потаврувати, по- 
клейнити, позначити. 

"Наклейщикь, ца - наліпник,- 
ця. 

Наклепь--накліпка; 
обмова, обрехи. 

Наклельвать,-пать-- накліпу- 
вати, клепати;  набріхува- 
ти, "брехати, обмовляти,-ви- 
ти, » 

Наклобучивать,-чити -- насу- 
вати,-сунути. 

Наклобучка -- нагана, прочу- 
хан. є 

Наклоненіе--нахилення; грам.- 
спосіб. 

Наклоненньй (вь одну сторо- 
ну) -набокуватий. 

Наклонивь--унахилку. 
Наклонно--спухово, спуханва- 

то, спуховисто, набокува- 

набрехи, 

то, спохблом, спохова, на- 
хило. 

Наклонность -- схилистість, 
збочистість, скісвість, ско: 
систість, спохилість, нахи- 
лість, похилість, похили- 

стість, згористість; (склон- 
ность, влеченіе) нахил, на- 
хилок, потяг, схильність. 

Накленньй--схилистий,  збо- 
чистий, скісний, скосистий, 
спохилий, нахилий, похи- 
лий, похилистий, згори- 
стий; (склонвьй кь чему) 
схильний, прихильний до 
чого. 

Наклонь--похил, схилок, спад, 
навал. 

Наклонясь-схилком, хильгі. 
Наклонять,-ниться--ухиляти-, 

-- нок | 

ЇЇ на 

Наклааной--На краю. 

лити, перехиляти, -лити,. 

схиляти, лити, хиляти,-ли- 

ти;-ся, перехнябитися. 
Наклюнуться -трапитися. 
Наковальня (маленькая)--на- 

ковань; (большая) ковадло. 
Наковать, вьікОвать-накувати, 

укувати. 
Наковьрять, -ся--наколупати, 

надлубати, надовбати, -ся. 
Накожньй--нашкірний, шкір- 

ний. 
Накогачивать, -тить- набива- 

ти,бити, понабивати; на- 
колочувати, тити. 

Наколдовать ен начаклувати, 

наворожити, навідьмувати, 
начарувати. 

Наколка - очіпок, мережок. 
Накопотить--набухати. 
Наколоться, наткнуться --на- 

штрикнутися. 
Наколіьнникь--наколінник, 
Накомкать-зжумати; набгати. 
Наконець -- упослід, урешті, 

нарешті, "упослідок, на- 
останку,наостанці,наскінчу. 

Наконечникь, (металлическій, 
оковка палки) -- заківка; 
(стрьль) площик; (копья) 
клюга. 

Накопирозать -- накопіювати. 
Накопленіе, -- нагромадження, 

скуплення, набрання. 
Накоплять, пить -- нагромад- 

жувати, дити, небирати, 
назбирати; (имущества) на- 
пожиткуватися. 

Накопляться, питься- (о пла-, 
тежахь, недоимкахь) зави- 
сати, зависнути. 
НакоптЬльй - закурений, ва- 

димлений. 
Накоптіть--закуритисй, 

димичися. 
Накормленньй,  сьтьй--наї- 

дений, нгіджений. 
Накорчевать -- накорчувати. 

накичувати. 
Накоченіть--поклякти. 
Накрадьвать,-красть -- накра- 

дати, красти, понакрадати. 

Накрапнвать, пать-покрапати, 
покропляти, накрапати, 
кратати. є 

Накрасніться -вачервонітися. 
Накрахмалить- накрохмалити. 
Накрашивать, сить -- нафарбо-- 

вувати,-бувати. 
краю, вь конць--накрай. 



Накрениться -Наличньй. 

Накрениться-- перехнябитися, 
скантуватися з 

Накресть--охрест, навхрест. 
Накричать--нагукати, накри- 

чати; навсрещати, нагвал- 
тувати (нашум'вть); нагу- 
чати (вьбранить). 

Накричаться -- накричатися, 
нагукатися; (наплакаться) 
налементуватися. 

Накромсать, нарьзать--начи- 
крижити. Е 

Накропать--напартачити, на- 
базграти. 

Накрошить - укришити, 
кришити, надрооити. 

Накружиться -- накрутитися, 
навертітися. 

Накручивать, -- накручувати, 
накрутити. намотувати,-та- 
ти, навивати, нути. 

Накручиниться-- нажуритися, 
насумуватися, натужитися. 

Накрьвать, крьіть--накривати, 
-крити, напинати,-п'ясти; 
злапати, застукати. 

Накрьтіе--накривка. 
Накрьшка-- покришка. 
НакрьЬпко--наміць, міцно. 

на- 

Накувьркаться -- наперекида- | 
тися. 

Накудесить--начаклувати, на- 
відьмувати, начарувати; 
чнаброіти,  нашурубурити, 
наколобролдити. 

Накуковать--накувати. 
Накуковаться -накуватися. 
Накупать, пить-ямлити, наям- 

лити, накуповувгти, - пу- 
вати, накуплЯяги,гити. 

Накупка--накуп. 
Накуралесить--наброїти, на- 

шурубурити, наколобро - 
дити, напрокудити, наду- 
ріти. 

Накуривать-рить--накурювати, 
грити; димити, надимити. 

Накутить--нагулятися. 

Накушаться--наїстися. 
Налавливать, -ловить- налов- . 

лювати,-вити; (рьюбь: 
кой) наналити, 

Налагать, наложить--накла- 

дати, - класти, накидати, 
накинути; (много) натага- 
нити; (повязку) завити: 

Налажи вать, дить, устрайивать 

--лагодити, полагодити, ка- 
лагоджуватн, наладит::. 

направляти,-вити; 

удоч- 

(приго- | 
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товить) напосудити; 
вити, торочити. 

Налазить, - лізть --налазити, 
налізти. 

пра- 

Налакировать,  наглянцевать 
--налощити. 

Налакомиться--наласуватися, 
насмакуватися. 

Наламьвать, мать -- наламу- 
вати, наламати, трещити, 

натрощити. 
Налаяться--нагавкатися, 

погавкати. набрехатися. 
Налгать -набрехати. 
Налегать, налечь, - прилягати, 

прилягти, натискати, -тис- 

нути; (напрягать всі силь) 
наполягати,-гти, напосі- 
дати, насідати,-сісти, нама- 
гатися,-могтися. 

Налегкі--улегці, злехка, лех- 
ко; порожнем. 

Наледенбльй!-- наледенілий, 
накрижнілий. 

Наледеніть--накрижніти, на- 
леденіти. 

Належаться--належатися. 
Налетать,-тьть--налинати,на- 

линути, налітати, - летіти; 

по- 

спадати, впадати, сти на 
кого. 

Налетньй-- перелітн мав- 
дрівний. 

Налету--ульсот. 
Налеть--наліт; напад; (ржав- 

чина на водЬ)-осуга; (хи- 
мич.) цвіт; (на камні) іржа. 

Наливать, - лить -- наливати, 
лити, лляти; насипати, на- 
сипати; уточувати,-чити. 

Наливка--наливання; наливка. 
Наливной--наливний; (колесо) 

корчак. 
Налимониться, нализаться 

-намонятися, ваджулитися, 
набратися, нагалунитися. 

Налинеить, разлинейть -- на- 
риглювати, наригувати. 

Налипать-пнуть -- налипати 
-липти. 

Налипшій--налиплий. 
Наличникь, строит.-лиштва 
Налиться-- о колосв- наброщу- 

ватися, наброститися. 
Наличность--готовизна, гото- 

вина, готівка; (войска)-ком- 
пут. 

Наличньй--(лицевой) чільний, 
дійсний, справжнійу при- 
сутній; готовий, готівковий- 
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Налобникь--начолко; набрів- 
ник. 

Налобньй--зільний. 
Налогь, подать -- дплать, 

оплатка, податок, подереча, 
наклад. 

Наложеніе--накладання. 
Наложница--шудра,  підлож- 

ниця, підбічниця,  прис- 
панка, хабалиця, хабалка, 
хабальниця. 

Наложническій - -підложниць- 
кий, підбічницький. 

Наложничество -- підложниц- 
тво, гідбічництво. 

Налой -налой. 
Налокаться --нахлептатися, на- 

хлестатися, нахлеськатися. 
Налопаться- налигатися. 
Налущить--налузати. 
Нальстить--налестити. 
Наліьво - ліворуч. з 
бБаліЬзать,-льзть, нападать, 

-пасть--Накасуватися,  на- 
касатися, налізати,-лізти, 
боналазити. 

Нальпка-наліплечня; наліпка. 

Нальпной--наліпний. 
Налюбезничаться -- нажени- 

хатися. 
ШалюЄо аться-намилуватися. 
Наля»ь, налегай! (на весла) 

-знаймись. 

Наляпать--наляпати; нама- 
зат 

Чаматничивать,-нитить -- ма- 
тнесувати, умагнесувати. 

Намазьштать,зать -- мастити, 
намастити, шмарувати, на- 
шмарувати,насмальцювати, 
наялозити, наквацюнвати. 

Намарьшкать, -рать -- калЯти; 
накалити, бруднити, на- 
бруднити; базграти, набаз- 
грати. 

Намасливать- см. Намазьвать. 
Наматьвать,-тать-насотувати, 

-тати, навірчувати, навер- 
тіти, називати, навинути, 
навити. 

Намачивать, мочить--намочу - 
вати, чити. 

амащивать, камостить--на- 
мощувати,-стити; настелю- 
вати,-лити; (камнемь) бур- 
кувати, вибуркувати; на- 
гружати, нагрузити (щеб- 
немь); (фашиною) тарасу- 
вати, витарасувати. 

Чамаяться--натомитися. 

нНалобникь--намьливаться. 

Намедни, недавно--оногди, ні 
- що давно. 
Намекать,-кнуть -- натякати, 

потякувати,-кнути. 
Намекая-навтяки, навманякй. 
Намекь--натяк, натяма. 
Намерзать,-знуть -намерзати, 

-зти. 

Намерзнуться - намерзтися. 
Наметка -- (рьчн.) футшток; 

латка (на платкі); фаст- 
рига (портняж.). 

Наметьвать,-тать--накидати,- 
кидати, вергати, навергати; 
фастригувати, уфастригу- 
вати (портняж.). 

Намечтаться--намріятися, ка- 
маритися. 

Наминать,мять -- наминати,- 
м'яти; намулювати, - ляти; 
(коноглю) терти, натерти. 

Намозоливать,-лить --мулити, 
намулити. 

Намойньй--намиваний. 
Намокать,-кнуть --мокти, на- 

мокти, 
Намокльй--намоклий. 
Намолачивать, намолотить -- 

умолочувати, умолотити. 
Намолоть--умолот, вимолот. 
Намолоть--намолоти; (чепухи) 

--наверзти. 
Намолчаться--намовчатися. 
Намордникь--намидзник. 
Наморозь (узорьі на оконномь 

стекль)-писиці. 
Наморщивать,-щить -- змор- 

щувати, щити, позморщу- 
вати; насуплювати,-супити, 
понасуплювати. 

Намотанньшй, навитьшй--нави- 
няний. 7 . 

Намощенничать -- нашахру- 
вати. 

Намудрить--намудрувати. 
Намурлькаться -- намуркота- 

тися, намугикатися. 
Намусливать,-лить --ялозити, 

наялозити. 
Намутить, произвести смуту-- 

набаламутити;  накаламу- 
тити, наколотити. 

Намучиться--не мучитися. 
Намучнить--наборошнити. 
Намьвать, мить -- наносити,- 

нести, намулювати,- лити 

(песокь, иль). 
Намькаться--натпнятися. 
Намьливаться,-иться -- нами- 

люватися, нам» питися. 



"Намьчка-Напачкать. 

Намьчка- мичка. 
Намінивать, нять -- наміню- 

вати, няти. 
Намбреваться - мати намір. 
Намбреніе -- примір, намір, 

замір; (умьсель) замисл, 
замір, заміряння. 

Нам'іренно, нарочно -- нав- 
мисне, зумисне. 

Намбривать,-рить--міряти, на- 
міряти). нарізувати,-зати. 

Намбфриться, попробовать -- 
наменятися. 

НаміВстникь--намісник. ї 

Намістническій -- намісниць-, 
кими. 

ЧамЬстничество-намісництво. 
Намічать,тить -- назначати, 

значити, назначити, позна- 
чити; (примітить)ндзорити. 

Намши вать, шать -- намішу- 
вати, - шати, наберберити, 
накалапуцати. 

Намякать,-кнуть -- м'якти, на- 
м'якти. 

Намямлить--намимрити. , 
Нанашивать,-носить -- нано- 
шувати, сити. 

Нанесенів--наношення. 
На-низу--усподі. 4 
Чанизьтвать,-зать,-ся"-посиля- 

ти, лити,чанизувати,низати, 
наборсувати,-сати, наволі- 
кати, наволокти,-ся. 

Нанизь--нанизування; низка. 
Наниманіе, наєме--наймання. 
Наниматель,-ница -- наймач, 

-ка, найомець,-миця- 
Наникать, нять наймати, 

нЯти;- СЯ -- найматися,-ня- 
тися. 

Нанимающійся, навмньй--за- 
рібний. ? 

Нанка--пейстрина. 
Нанковьй--пейстриновий. 
Нанесить,-несть -- наносити, 

«нести; каганят и,-тнати; на- 
мітатиф-мести; нарікати,- 
віяти;" справляти, - вити, 
вчиняти, нити, завлавати,- 

дати; (ущербь матер.) забі- 
пити. 

Наносньїй --нанесений, нами- 
ваний; (о бользняхь) замет- 
ЛиРИЙ. 

Нанось--наніс, насип, кучу- 
гура; намул, наплинок. 

Нанбвжиться, --напестуватися. 
Начюхаться--напахатися. 
Нанянчиться -- напанькатися. 

2» 

"Наняєтьй (на срокь)--строко- 
ЕНйЙ. 

Наобороть--навпаки, навслак, 
навверле, навпак, наверле 
назворит, наопак, наопач 

Наобумь--навмана, навмани, 
навманці, навманя, осліп, 
на галай на балай. 

Наобвщеать--наобіцювати, нао- 
біцяти., 

| На  опашйу--назпашки, наю- 
| паш, набпашки, наопашку. 
Наотмашь--навідлі, на бідлів, 

навідліг. 

Наотнимать--навидирати. 
Наотрубьвать--навтипати. 
Наотрізь--твердо, рішучо. 
Наохотиться -- наполюватися 
Нападать,-пасть -- нападати,- 

пасти; (пресліловать) нага- 
бати; (придираться) нака- 
суватися. сатися; (задЬвать! 
напастувати. 

Нападеніе--напад. 
Нападки--нападок, пеня, (при- 

дирки) нагастування; (пок: 
леги) нагрубка. 

Нападчивьій, о--напасливий, о. 
Нападчикь, ца --напасник,-пя. 
Нападьвать, -падать --напага- 

тифпадати. 
Напазить--нажолобити. 

Напаивать, паять --налютову 
вати,-тувати. 

Напаийвать, поить -- напоюва-. 
ти,-поїти. Х 

Напайка--налютування. : 
Напакостить -- накапостити. 

нашкодити; напаскудити. 
Напалзьвать,-полати- налази- 

ти,-лізти, поналазити. 
Напамять--назгал, На спогад, 

на спомин; (говорить) з го- 
логи; (учить) напам'яток. 

Напаривать, рить --напарюва- 
ти, рити. 

Напасать,-сти--напашити, ви- 

пасати, напасати, сти; за- 

пасати, назапасати. 
Напастись--настачити. 
Наласть--валасть, пеня, напа- 

док, нахаба. 
Напахивать,хать -- наорюва- 

ти,-рати, понаорювати. 
Напахтать--назбивати. 
Напачкать,-(нагадить) нака- 

ляти, наваляти; накара- 

кулить) набазграті; (напа- 
костить) наплюгавити. 



222 ттапех 

Напекать, - печь -- напікати,: 
пекти, понапікати. 

- Наперебой--наввипередки. 
НаперевЬсь--навпереваги. 
Наперегонки -- наввиередки, 
". навипередки. 
Чапереди --сперегу, попереду. 
Напередь -- наперед, лоперед. 
Наперехорь--насупереки, нав- 

супор,  навкір, - навкірки, 
навпір, наперехір, навпік, 
всупор, назлість. 

Наперерьівь--чаввипередки. 
Га-перерьзь--навгерейми. 
Нагерсникь -- вірник, улюб- 
«членець. 5 
На"ерстокь - наперсток. 
Наперсточньй--наперстковий. 
Чаперстянка | великоліпная, 

раст. Дідііайз агапдїНога-- 
ползковий нвіт, наперст- 
ник, ця. 

Наперчить -- наперчити, 
попоити. 

Напечатаків -видрукування, 
Напечатать -- ;зндрукувати, 

надрукувати. 

Напиваться,-питься -- упива- 
тися, упитися, налигатися, 
намонятися, набіратися, 
-братися, бражитися, фабра- 
житися. - 

Напильникь -- терпуг, підпи- 
лек, капипок, церії 

Напирать,реть -- серенити, 
посеренити, пертися, перти, 
наперти, натискати, -снути; 
бгати, набгати. 

Напироваться -- набенкетува- 
тися. 

Напитокь -- напій; (спиртиній) 
трунок; (волшебньшй)дання. 

Написать -- написати; (крас- 
ками) намалювати. 

Я2питьвать,тать-- нагодову- 
взати,-дувати, навохчувати,- 
зити. 

Напитьваться, напитаться -- 
натягатися, натягтися (про- 
питьтваться); годуватися, 
нагодуватися. 

Напихивать,-хать, хнуть -- на- 
пихати, пхати, набгати. 

Напичкать, -- напхати, нага- 
кувати, набгати. 

Напичкаться -- наїстися, нап- 
хатися. 2 

Наплавь--наплав; поплавець; 
раст. Роіатодеїоп--куширь! 

на- 

сть--Направлять. 

Наплакаться, насітоваться -- 
нажалкуватися. 

Наплевьвать,-плевать -- на- 
пльовувати,-плювати. 

Наплески-- плискання. 
Наплескивать,-скать -наплю 

скувати, -кати, набовтувати, 
набовтати,  нахлюпувати, 
"хлюгати. 

Наплетать, сти -- наплітати, 
-плести; наковчити (наго- 
ворить). 

Наплечникь--нарамінник. 
Наплодиться, намножиться -- 

наплодитися. 
Наплутовать- -ннашахрувати. 
Напльтвать,-пльть -- наплива- 

ти,-вти, наплинути. 

Напльвь--наплив. 
Наплясаться--натачцюватися. 
Напсваль -- відразу, лоском, 

покотом. 

Наподобіе--накштагя, на штиб, 
на взір, на зразок. 

Напоенньшй--напитий. 
Напойка--понюх. 
Наполненів--наповнення. 
Налолнять,-нить, заполнить-- 

заповняти, заповнити. (по- 
суду) ущерити, ущирити. 

Наполняться, наполниться -- 
гнабіратися, набратися, спо 
лонятися,-нитися. 

Наполовину--наопуль. 
Напомамагвать, мадить--пома- 

дити, напомадити. 

Напоминаніє--упімнненя, упо- 
минок, нагадування. 

Напоминать,ммнить -- упоми- 
нати, упімнути, нагадува- 
ти,дати, наганути, наме 
"нути (на що) 

Напопрошайничать-- налабаю 
кати. 

Напорньй--навальний. 
Напорь--навал, натуга. 
Напосльдяхь -- наприкімці, 

(о беременной) на зносі. 
Напотчевать, напоить--начає- 

тувати. 
Напотіться--попоморочитися. 

натрудитися. - 
Направка -- (бритвьй) наго- 

стрення. 
Направленіе--напрям, напря- 

мок, прямування, правець, 
(прямоє) простець; (при- 
нять) спрямуватися. 

Направлять,-вить -- наводити, 
навести, направлятк,-пра- 



Напразляться--Напбваніє. 

вити, керувати, накерувати, 

напрямляти, - мити; напу- 

чати, - тити;  нагостряти, 
-рити. 

Направляться,виться -- на- 
правлятися, напрямитися, 
правитися, награвитися, 

простувати, прямувати, по- 
простати. 

Направо -- направець, право- 
руч. 

Напраслина -- дармиця, 
падня, пеня. 

ЧНапрасно--шкода, даремне, да- 

на- 

ремно, марно, надаремне, 

надаремно, запропале, 

дурно. 
Чапрасньй--пражній, марний, 

даремний, надаремний, за- 
пропалий. 

Напрашивать, просить, -- на- 
прошувати, - просити, - про- 
хати; накликати, накли- 
кати, понакликати;-ся--на- 
магатися,-могтися, набива- 
тися.- битися, напрошуна- 
тися. ситися. 5 

Напредсказьвать -- навіщу- 
вати, напророкувати. 

Напримірь -- нагриклад, як- 
ось, якот. 

Напричитать--наголосити. 
Напроказить -- напрокудити, 

наброіти, накоіїти, пошуду- 
рити, нашкодити. 

Напрокгазничать, см. 
казить. 

Напрокать--унаєм. 
Напролеть--наскрізь; навиліт. 
Напроломь-напропуд, пробоєм. 
Напропалую -- до загину, на 

всі заставки. 

Напророчить -- см. напредска- 
зьтвать, 

Напротивь-проти, супроти, на- 
проти, напротив; навпаки, 
навспач. 

Напруживать, -жить -- напру- 
жувати,-жити. 

Напрьгаться- -настрибатися. 
Напрьскивать,-скать -- напор- 

ськувати,-кати. 
Напрягать, напречь--напручу- 

вати, прутити, натужити, 
натужити, напружувати, на- 
пружити, напруджувати, 
напрудити. 

Чапрягаться, напречься -- на- 
пручуватися, напрутитися, 
чапружуватися,-житися. 

Напро- 

Напрядать,-грясть -- напряда 
ти, прясти. 

Напряженіє--напруга, натуга, 
напруження; чрезміьрног - 
надсила. 

Напряженно--напруго, напру 
гом, натужно, напружено. 

Напряженность -- напругість, 
напруженість, натужність. 

Напряженньйй -- напругий, на- 
пружений, натужний. 

Напрямикь, прямо--навпрям- . 
ки, онавпрямець, навпро 
стець, напростець, навпро 
шки, навпрачки, напрошки, 
простяком, прямцем, нав- 
верле, наверле, напрямець. 

Напрятать -наховати. 
Напуганньй, пуганньй--поло- 

ханий, наполоханий, наля- 
каний. 

Напугать, ся--наполохати, на- 
лякати, настрахати, настра- 
шити, нажекати, припуди- 

ти, злякати, переполохати, 

ся. 

Напудрить--напудрувати. 
Напускать,-пустить --напуска- 

ти,-пустити; на себя--уда- 
вати з себе; ся на что--на 
сідатися, какидатися на. 

Напускной--напущений;  уда 
- ний. 
Напустословить -- наблягузка 

ти, назерзти. наплести. 

Напутать -- наплутати, пона 
плутувати; (нитокь) набор 
сати: 

Напутственньй--виряжальний 
Напутствіє -- виряжання; за- 

7. причащення. 
Напутствовать--виряжати; ва 

причащати. 
Напухать,-хиуть -- набрякати, 

набрякнути, пухти, напухти. 
Напухлость -- огух, пухлина. 

пухленина, пухлятина. 
Напухльй--напухлий, пухлий 
Напучивать,-чить -- надимать, 

здимати,-дути. 
Напьжиться, надуться--напи 

зитися. 
Напьлить--напорошити, наку- 

рити. 
Напьшщенность зт великоваж- 

ність, напуженість, пиха- 
тість. 

Напьщенньй -- великонажний, 
напужений, пихатий. 

Напфванієе--виспівування. 



Напівать,-піть -виспівувати, ! 
наслізати. 

Напбввньй -- співний, 
ний, виспівний. . 

Напввь--госпів, спів, виспів; 
голос. 

Напінивать)-нить -- запінюва- 
ти,-нити. 

Напяливать, какривать -- на- 
пинати, нап'ясти, понапи- 
нати, о напрядати, напря- 
нути; натягати,-гти. 

Напягиваться,-литься -- натя- 
гатися, натягтися. 

Вапячивать,-пятить -- накочу- 
вати, котити, насувати,-су- 
нути. 

Наработать -- наробити; заро- 
бити, запрацювати; - ся--на- 
робитися, напрацюватися 

Чаравнь -урівень, нарівні, за- 
рівно, рівно, вріявні, порівно. 

Нарадовать--натішити, навті- 
шати; ся--натішитися, - нав- 
тішатися. 

Чараждать, родить -- родити, 
народити, породити. 

Чараспашку--наросхрист. 
НарасгіЬвь (говорить)- миччу. 
Нарастать, увеличиваться -- 

привершувгтися, наростати. 
Чарабхвать--уросхіп, . урос- 

хап.. 
Наращать, -засти -- зрощати, 
«стити. 

гать, наріьзать (кусковь) 
--нашматувати; (насбирать) 
назривати. З 

Чарекать, - речь -- називати, 
звати, 

гареченів--названня. 
іариссвать--намалювати. 
"тарицательньій--іменний, на- 

поспіз- 

н 

званий, номінальний,  за- 
гальний. 

архотическій -- наркотичний, 
дурманний, 

Народникь--народовець. 
Народничество-- народовство. 
Чародность--народність. 
чаролньй--народній, народо- 

вий; люловий, людський. 
Нароцовластіе -- народоправ- 

ство. 
ЧародсвБлінів -- народознав- 

ство, 
Народонаселеніе--людність. 
Чародь--нарія, народ, люд. 
"Чарожденів--вараодження. 

Напівгть--Нарьтвгть 

1 

Нарознь--гізно, 
різно, 

Наростить--виростити. 
Нарость--нарість, наростень, 

мудзуля, наросля, япина, 
гуля, гургуля, приріст, 
(на плоді) струп. 

Нарочито--значно, чимало. 
Нарочитьй--значний, чималий, 
Нарочно-умисне, назнарошки, 

назнарошне, нароком, нав- 
мисне, нарошне. 

Нарочньй-навмисний, умисний, 
назнарошчий;  сущ.посла- 
нець. 

Нарощеніе--наріст, наросток. 
Нарубить, варізать--натяти: 

нарубати. 
Нарубка--нарубування; карб. 
Наруганіе--наруга. 
Наругать -налаяти ся -- нас- 

міятися, накпитися, наглу- 
мувати. 

Наружи - з-окога. 
Наружно-позверховно, зверху; 

з окола, з позору, на око. 
"Наружность- (осанка) постава, 

статура; сбличчя (физіоно- 
мія); (вньшность) зовніш- 
ність, позверховність. 

Наружньй, вньшній--околич- 
ний, околишній, надвірній; 
позверховний. 

Наружу--на около, з окола; на 
верх, на поверх. . 

Нарумянивать-нить -- рум'я- 
нити, нарум'янити; -ся--ру- 
м'янитися, нарум'янитися. 

Нарушать,шить--(покой чей) 
рунтати, порунтати; (слово, 
законь, присягу) ламати, 
зламати; голомити; (запре- 
щеніе) переступати, - пити; 
(цБлост») розгрунчити; (об- 
рядь, обьчай,  благопри 
стойность)-огрішитися. 

Нарушеніе--(похоя) рунтання: 
закона) праволомство; ла 
мання; переступ. 

нарозно, на- 

Нарушитель, - ница- рунта», 
-ка; вламач,ка; пересту 
пець,-пниця. 

Нарн--піл. ; 
Нарьваніє (о нарьівб)-вьтсто 

ювання: 
Нарьветь,-рвать (о нарьівВ)-- 

накручувати, накрутити, 
вистоюватися, -ятися; на- 
ривати,-рвати. 



Нарьваться--Наскресть. 

Нарьваться, -рваться --наско- 
чити, нахопитися. 

Нарьвная трава, раст. Бапип- 
сиій5 5сеїегаїц5 -- табачка, 
царь-зілля. 

Нарьівной--витяжний. 
Нарьівнь й --болячкавий. 
Нарьвь--нарва, болячка, чи- 

. ряк, скула; (прорвавшій) 
нириця. / 

Нарьльникь- -намидзннк. 
Нарьть, накспать--накопати. 

Нарбізать--(насьчь) накарбу- | 
вати; (кусочками) нгдро- 
бити; (больш. ломтями) на- 
батувати. 

Нарівзвиться--нагулятися, на- 
пустуватися. 

Нарбізка--нарізування; 
нарізка. 

Нарізной--карбований. 
Нарічіе --(діалекть) говірка; 

(грамат.) прислівник. 
Нарбзь--рубеж, рубіж. 
Нарядность--ї.атність, ошат- 

ність, прибірність, прихор- 
ність. стрійність, хупавість, 
одягність, одіжність, 

Наряднь6й, о-- шатний, ошат- 
ний, одягний, одіжний, при- 
бірний, прихорний,стрійний 
хупавий, о. 

Наряду- поряд, вріївні. 
Нарядь--стрій, убір, 

наказ. 

Наряжать, красиво одівать-- 
косорити, строіти, чепури- 
ти, убирати, вистроювати, 
хахулити. 

Наряжаться, рядиться -- уря- 
жатися, урядитися, чепури- 
тися, причепуритися, строї- 
тися, вистроїтиря, приха- 
хулитися. 

Насадка--насадження. 
Насажденіе-- садіння. 
Насаживать, ждать, дить --на- 

саджуватн, дити; набива- 
ти,-бити; нашивати, при- 
шивати, шити; заводити,- 
вести, запроваджувати, - 
дити. 

Насаливать,намасливать(жир- 
но) нгяложувати,-зити, на- 
лоювати,лоїти;  насолить 
кому- надолужати, - лужити, 

- Насаривать, -сорить--насмічу- 
вати, тити; натрушувати,- 
сити. 

Насасьвать,-сосать -- насиса- 

карб; 

шати; 
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ти,-ссати; смоктати, насмо- 
ктать; натягати,-гти. 

Насахаривать, рить--цукрува- 
ти, нацукрувати. 

Насверливать;-лить (дьірь)-- 
навірчувати, навертіти. 

Насвистаться--насвистітися. 
Насвистьштать --висвистувати. 
Населеніс--(народь) ліодність; 

(заселзніг) залюдчення. 
Населенность -Залюдненість. 
Населять, лить -- салюдняти,- 

днити, осаджувати, -дити, 
-лити. 

омаття, силуван- 

ня, примує, фрика, гвалт. 
Насиловать--силувати, ново- 

лити, примушувати, гвап- 
тувати. 

Насилу--насилу. 
Насильно--силом, силеміць, 

силоміццю, силопихом, са- 
мопихом, насамопих, упо- 
ром, насилком, насильці, 
накидом, пробосм, силою, 
живогилом, неволеїо, Через 
силу. 

Насильньй--силуваний, зне- 
волений. 

Насильственньй -поневільний, 
твалтовний. 

Насинивать, нить-- насинюва- 

ти, нити. 

Наскабливать, - скоблить -- 
скребти, наскребти, скро- 
мадити, наскромадити; на- 
стругувати,-гатії. 

Насказь--набрехи, обрехи. 
Насказьвать, зать -- наказува- 

ти,зати, набалакувати, ка- 
ти; (на кого) набріхувати,- 
брехати. 

Наскакаться (о конф) -набасу- 
ватися. 

Наскакивать, скочить -наско- 

кувати, скочитиь. 

Насквернить--напаскудити. 
Насквернословить -- налихо- 

словити. 
Насквозь--наскрізь, навспіл. 
Наскитаться--натинятися, на- 

вештатися. 
Насколько- оскільки, 
Наскорбльй (ссохшійся и очер- 

ствЕвшій)- зашкарублий. 
Наскоро--швидкома, нашвид- 

ку, хапком, пехагки, похап- 
цем, хватькома, хватком, 
направо, хапкома. 

Наскресть--нашкрябати. 



226 Наскрипіть--Насрамить. 

Часкрипіть--нарипіти. 
Наскучить- ускучитися, уку- 

читися, накучити, набрид- 
нути. 

Наслаждаться, диться --усоло- 
жатися,дитися, тішитися, 
милуватися, радіти зчого; 
смакувати в чому, роско- 
шувати, зазнавати, знати 

роскошів. 
Наслажденіе -любота, втіха, 

надсолода, насолода, рос- 
кіш. 

Наслайвать, наслоять- наша» 
рювати, рити. 

Часлащивать,  насластить -- 
насолоджувати, насолодити. 

Наслюнивать,- нить--наслиню- 
звати, нити. 

Наслоеніє- нашаріння, наєер- 
стування. 

Наслоняться -- навештатися, 
натинятися. 

Наслужить--послужити. 
Наслушаться--наслухатися. 
Насльшаться-- наслухатися. 
ЧНасліьдить - натоптати; нат- 
-, В-пити. 
Часлід е, --спалок, спадщина; 

(отцовскоє) отчина, отчизна, 
батьхівщина, отневшина, 
(оть предковь) предківщи- 
на. дідизна. 

тасліьдникь, ца -спадкоємець, 
-миця, наступник,-ця. 

Насявдньй--наслідній. 
Жасліьдованів -- спадкування, 

одідичення, наступува ня. 
Насліьдовать -- спадкувати, 

одідичувати, наступувати. 
Часлідодатель -спадкодавець. 

Насліьдстгенность -- спадщин- 
ність, спадковість, дідия- 
ність. 

"НаслЬьдственньй -- спадкогий, 
спадщинний, дідичний, на- 
слідний, / з 

«"Насліьдство-спалок, спадши- 
на, спадки: (оть бабки) ба 
бизна; (оть дбда) дідизна; 
(оть материк)  материзна; 
(сть брата) братовизна. 

МНасматривать,тріть, увидібть 
--наглядати. наглядіти, на- 
гледіти,назирати, назирити. 

СЧасматриваться,-тріться--на- 
ливлятися, надивитися; по- 
наздивитися, наглядітися. 

ЄЧасмерть-- до смерти. 

Насморкать -- насякати,  на- 
шмаркати. 

Насморкь - нежит, нежить, 
нежид. 

Насміьхаться -- шкундувати, 
шкигити, глузувати, кетп- 

кувати, кпити, шкилювати, 
шкалювати, насміхати, на- 

сміхатися, (давать прозви- 
ща) прикладати прикладки. 

Насмбхь--на глум, на жарт, 
на песміх. 

Насмішить- усмішити. 

НасмЬшка- поглумка, посм!- 
шка, висміх. поглузка, глуз, 
глум. глузування, практика, 
насміхання; (прозгище) 
прикладка. 

НасмЬшливость-- глузливість, 
глумливість. 

Насміьшливьй -- глузливий, 
глумливий. 

НасмЬшникь, ца --глузовник, 
«ця, глумільник, ця,  на- 
сміх, насмішко, насмішок, 
смішко. 

Насмвшничать -- см. Насмб 
хаться. 

НасмЬьшничество--кепкування, 
глузування, глумування. 

Насмбяться, - (наиздіЕваться) 
наглузувати; (похохотать) 
нареготатися. 

Насобирать--назбірати. 
Насоболізноваться--нажалку- 

ватися. 
Насовьівать, - совать. - сунуть 

--насувати, сунути; напи- 
хати, пхати, бгати, набгати. 

Насовітовать--нараяти, нара- 
дити. 3 

Насолить,--(наділать зла) за- 
злостити, упектися, допе- 
кти кому; (посолить) насо- 
лити. 

Насолодить-- насолодити. 
Насосньй--помповий, смоко- 

вий. 
Насось -- цмоковик, помпа, 

смок, водстяг; (воздушнь ід 
духотяг, духовий смок 

Насочинять-- накомпонувати. 
Насплетничать - наплести, на- 

плескати. 
Наспориться--назмагатися, 
Наспіть--наспіти,  настигти, 

приспіти. 
Насрамить--ославити; - ся-на» 

ратися сорому. 



Настазать -Наступать. 

Наставать,-стать --надходити, | 
надіходити, нарійти. 

Наставительньй--навчальний, 
наставний. 

Наставлять, вить--(надоумли- 
вать) напучати, налучувати, 
напутити, призводити,-ве- 

сти, навчати, навчити на 

що; настановляти, - вити, 

понастановляти; доточу- 

вати, штукувати, напшту- 
кувати, приточити; рихту- 
вати, нарихтувати, напра- 
вляти,-вити. 

Наставникь,- ца-напутник,-ця. 
Наставническій -- напутниць- 

кий. 
Наставничество -- напутниц- 

тво. 
Наставной--доточений,  над- 

штукований, приточений. 

Настамвазвіє -- настоювання; 
налягання, домагання, на- 
стиряння. 

Настаивать--настоювати, -яти; 
локучать -- настирати, на- 
стирюватися, настиритися, 
напосідати, сісти,  наполя- 
гати,-гти. 

Частайваться, "стояться -- На- 
стоюватися, Ятися; натяга- 
ти,-гти, набиратися, -бра- 
тися. 

Насталивать, насталить -- на- 
сталювати, насталити. 

Настегивать, гать - шмагати, 
нашмагати, стьобати, на- 
стьобати; фастригувати, на- 
фастригувати. 

Настежхе--навстяж, навстяжи, 
навстіж, навстежень. 7 

Настигать, тичь -- спобігати,- 
спобігти, спостигати,-тигти, 
постигати, тигти, наспіва- 

ти, наспіти, нас. інути. 

Настилать, настлать -- намо 
щувати, мостити, намости- 
ти, стелити, настеляти,- 
лити. 

Настилка --настеляння; поміст; 
стелина, мостовиння; (са- 
пожн.) устілка. . 

Настирать--напрати. 
Настойка--настоянка; (ва тра- 

г з) транняк; мочена. 
Настойчиво -- настирливо, на- 

посідливо, завзято, наупор- 
но. 
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Настойчивость -- напосідли- 
вість, завзятість, настир- 
ливість, наупорність. 

Настойчивьй -- напосідливий, 
настирливий, наупорний, 
завзятий. 

Настольньй--настільний. 
Насторожить--(уш")  нащури- 

ти, нащулити, наштурити, 
нашорошити. 

Насторожф--на чеку. 
Настоянів--налягання, напосі- 

дання. 
Настоятель, ниця- ігумен, ігу- 

меня; настоятель,-ка. 
Настоятельно--притьмом, на-. 

гло, пильно: 
Настоятельность--нагальність, 

пильність. 
Настоятельньй -- нагальний, 

пильний. 
Настояться, простоять - попо- 

стояти; настоятися. 
Настоящее--теперішність. 
Настоящій--теперішній; (под- 

линньм)--притаманний, су- 
тий(двистяительньій) прав- 
дивий, "равдешній; (чисто- 
кровінна) явпритораний 

Настраивать, настроить -- на- 
будовувати, набудувати; на- 
ладжувати,-дити; направля- 
ти,-правити;н мовляти,-мо- 
вити, підтроюжувати, юди- 

Настрачивать, -строчить--стеб- 
нувати. настебнувати (вь 
шитьб). Е 

Настращать--налякати, поля- 
кати. 

Настригать,-стричь -- настри- 
тати, гти. 

Настрогать -- настругати, на- 
гемблювити. й 

Настрого -суворо гостро. 
Настроеніе--настрій. 
Настройка -- надбудова; (муз.) 

ладнування. 
Настройщикь,-ца --ладнач,: ка, 

ладновник,-ця. 
НастрБлять -- настріляти, на- 

бити. 
Настряпать--зготувати, напо- 

рати. 
Настудить--нахолодити, осту- 

дити. 
Наступательно, рЬшительно-- 

наступцем, наступом 
Наступательньй --наступовий. 
Наступать, наступить--насту- 



228 

нападати,-па- 
сти, кидатися, кинутися: 

(ногой) настоптувати, на- 
стоптати, надходити, наді 
ти, приходити, йти; напіра-; 
ти, перти. 

Наступлезіе--наступ. 
Наступчивьй- напасний. 
Настурція, раст.  Тгораєоїшт 

тарце- красоля. 
Настьвать,-стьнуть, -стьть -- 

холонути, жахолонути, по- 

холонути. і є 
Настіьнньй--настінний. 
Насудачить -- обмовити, обре- 

хати. 

Насудиться--напозиватися. 
Насуститься -  наметущитися, 

наклопотатися. 
Насулить--наобіцяти. 
Насупротивь - навпроти. 
Насух --насухо. 
Насучивать,сучить -- насуку- 

вати,кати,  накручуваги,- 
тити. 

Насушивать, шить--насушати, 
-шити. 

Насушка--сушіння. 
Насущнь! річевий, 

вий, побутовий. 
Насчитьвать,-тать- нарахову- 

вати, хувати, налічувати,- 

гати, пити: 

життьо 

чити. 
Насьлать, слать -- насилати,- 

слати; насилати, напуска- 
ти, стИТИ. 

Насьлка--насилання. 
Насьтпать, сьтать--насипати,- 

сипати. 

Насьпаться, спаться --висип- 
лятися, спатися. 

Насьшка--насипка, насипання. 
Насьшной - насиланий. 
Насьпь -- наспа, виспа, - пе 

респа. 
Насьжать, сохнуть -- присиха- 

ти,»сохти. 
Нась щать,-тить -- голувати, 

нагодовувати,-дувати, сити - | 
ти, наситити, Заживляти, | 
живити, ся. г 

Насьшеніе-- насит, наїдок. 
Насівать, свять -- насівати,- 

сіяти, понасівати. 
Насіьвь--засів, висів. 
Насьдать, насість -напосіда- 

ти, насідати, насісти. 
Насвдка -- квочка;  астрон.- 

квочка з курчятами. І 
Насіьць (вь яйць) зарід. Ї 

Наступленіе--Натоллитьса, 

Наська--карб; оскард; булав: 
Насіькать, свчь -- натинати,- 

тяти, насікати,-сікти; кар- 
бувати, накарбувати. 

Насіькомоє --комаха, цюцька, 
кузька. 

Насіькомоядньй--комахоїдний, 
Насьсть (для курь)-сідало. 

подра, пілра. 
Насьчка--карб. 
Наталкивать. натолкнуть -- 

натручувати, натрутити;-ся, 
-надибувати, -бати, споти- 
кати, патраплювати, пити. 

Натанцоваться -- натанцюва- 
тися. 

Натапливать, -- топить -- на- 
Х палювати, напалити; на- 

топляти,пиги. 

Натаптавать, топтать --утоп- 
тувати, натоптувати, тати. 

Натаскивать,-скать,щить--на- 
тягати, -гти, наволікати,- 
локти, натирювати,-тири- 
ти, напирювати,-ряти; нау- 

, чувати, вчити. 
Натачивать, точить -- нагост- 

рювати, вигострювати,-рити, 
наточувати;-чити. 

Натворить, наділать--накої- 
ти, наробити; учинити. 

Натекать,  натечь--набігати, 
набігти; (струйкой) дзкри- 
ти, надзюрити. 

Натеребить--нарвати, насми- 
кати. 

Натерпіьться -- ватерпітися, 
назнатися; набЬдствовать- 
ся--набідуватися. 

Натертькй (наж: ть й)--муляний. 
Натирать, натереть--намулю- 

вати, намуляти, намулити; 
намуляти; (ссадить кожу) 
пошмугляти; натирати, - 
терти. 

Натискивать, тиснуть--натис- 
кати, притискати,-тиснути; 
надушувати, -шити; напи- 
хати, пхати, бгати, набгати, 
нап.ковувати, кувати. 

Натискь (давленіє) -- нагніт; 
(тодпа) тиск, натовп; на- 
пад. 

Наткать-наткати. 5 
Натолкать -- наштурхати, на- 

товкти:-ся натовктися. 
Натолковаться -набалакатися. 

Натолочь--натовкти. 
Натолпиться  понатискатися, 

натовпитися, 



Натомить- Нафаршировать. 

Натомить--зморити, натомити, || 
катрудити; ся - знебутися, 
змогтися, зморитися. 

Нітопать--натупати. 
Нетоптаться -- намугхатися, 

намурхатитися, перетупцю- 
ватися. 

Чатопьрить оо настовбурчити, 
настовпужити. 

Наторговать--накрамарювати, 
чагандлювати; уторгувати. 

Натормошить -- насіпати, на- |! 
смикати. 

Натосковаться -- нажуритися, 
чатужитися. 

Чатощакь--натще,натщесерце. 
Натравливаніе--цькування 
Натравли вать, вить --Підцько- 

вувати, - кувати, зачвати, 
зачвати, цькувати, нацьку- 
вати. 3 

Натрепать--натігати. 
ЛПатрескаться- -нажертися. 
Натрещать--натріскотіти; нац- 

венькати, наторохтіти. 
Натрубить -- насурмити; 

уши) натуркати. 
Натрудиться - напрацюватися; 

устать-намонятися. 
Натруска--натрус; порошниця,. 
Натрясать, сти--натрушувати, 

натрусити, понатрушувати. 
Натуга--напруга. 
Натужиться, понатужиться--" 

натинатися, натятися, на- 

(вь 

пинатися, нап'ястися, натя- 
татися, гтися. 

Натура--натура, природаувдача. 
Натурализація- -уприроднення. 
Натурализировать -- уприрод, 

пняти,-нити. 

Натуралисть- природник, при- 
родознавець. 

Натурально -- природно; 
певне. 

Натуральность -- природність, 
натуральність. 

Натуральньй--природний, на- 
туральний. 

натурщикь,-ца- -живозвір, на- 
турник,- ця. 

Натушевьхвать, шевать-- нату- 
шовувати,-шувати. 

Натькать, тьткать--натикати, - 
тикати, утикати, уткнути. 

Натькать,-ся,наткнуть,-ся--на- 
стромляти, мити, ся, нати- 
натися, натятися, нахоплю- 
вати, хопити,-ся, напороти- 
ся, нахромитися. ( 

зач 
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Натьсниться -- натиснутися, 
ватовпитися. 

Натешить --розвеселити, 
веселити. 

Натьшиться,  нарадоваться-- 
навтішатися. 

Натягивать,-тянуть -- натяга- 
тих гти, напинати, -п'ясти. 

Натягиваться,-нуться -- напи- 
натися, напнутися; наволі- 
жатися, локтися. 

Натяжка--натяг. 
Натянутость -- примушевість, 

неприродність. 
Натянутьй - примушений, не- 

природний, невільний. 
Наубой--назаріз. 
Наугаль, кула попало--навма- 

на, навмани, навманці, нав- 
маня, навгадь. 

Науголеникь--на ріжник. 
Наугольньй--паріжний, 
На-улачу--безбач, нащастя. 
Нгудить--нанадити. 
Наука- наука. 
Наурьзьвать--натинати. 
Науськиваніє, подзадориганіє 

--навчання, цькування, на- 
цьковини. 

Науськивать, науськать-цьку- 
вати, підцьковувати,-кува- 
ти, підтроюжувати,-юдит 
"надрочувати, напрочити, 

на- 

Наутекь--вавтікача, навтіки, 
навтеки, навтек, утеком. 
навдьори, навлери, навде- 
ранці, навлиранці. 

Научать, чить, наставить--на? 
зважувати, нгважити, нав- 

чати, навчити, напорудити. 
Научаткся, научиться--навча- 

тися, навчитися. 
Научногть--науковість. 
Научньй--науковий, 
Наушникь-- шепотинник: 

пель. 
Наушница- шепотинвиця. 
Наушничанье, нагсворь -- на- 

шепт. 
Наушничать, наговаривать -- 

нашіптувати, натуркувати. 
Наушать, подстрекать -- на- 

правляти, направити, піг» 
мовляти, мовити. 

Наущеніе, подговорь--намога, 
намовина, намовка, підмова, 
направа, нату! кування. 

Нафабрить-- нафарбувати. 
Нафаршировать, начинить -- 

начинити. 

ка- 
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Нафьркать--напирхати. 
Нафуфьриться -- напиндючи- 

тися. 
Нахаль,лка -- нахабник,-ця, 

зухвалець,-льниця, 
Нахальничать, бить дерзкимь 

сь к.л.о-косоритися, наха- 
бувати. 
ально-- самспихом, 

мопих, налогом, 
нахабно, зухвало 

Бахальньии--нахабний, зухва- 
лий. 

Нахальство-- нахаба. 
Пахаркивать,-кать -- нахряку- 

вати, кати. 
Нахваливать,-лить - вихваля- 

ти, лити. 
Нахвастать--нахвалитися. 
Нахватать -- нахапати; награ- 

баздать--нагарбати. 
Нахвататься, набраться--наб- 

ратися. 
Нахвораться -- нахоруватися, 

наслабуватися. 
Ніахлебаться -- насьорбатися; 

нагалунитися, намонятися, 
упитися. 

Нахлестать--нашмагати, нах- 
виськати. й 

Нахлобучка -- прочухан, про- 
чуханка. 

НаЖлопать, нашлепать -- на- 
плескати, наляскати. 

Нахлопотаться -- наклопота- 
тіся. 

Нахленуть, собраться массой 

Б на са- 
навісом, 

-- пригромити.  насунути; 
(о волніф) наринути, пови- 
нути. 

Нахльбникь, ца -- годованець, 
-нка; дармоїд,-ка. 

Нахлюстаться--нагалунитися. 
налигатися,  намоднятися, 
упитися. 

Нахмуренньй -- заворсений, 
загохмурений. 

Нахмурить - заворсити, насу- 
пити, насумрити, насурмо- 

нити. 

Нахмуриться -- заворситися, 
похмуріти,  насумрютися, 
насурмонитися, (о кебЬ) на- 
кондубачитися. 

Нахнькаться - напхикатися. 
Находить, найти - нахолдити, 

найти, понаходити; знахо- 
дити, знайти, познаходити; 
(набресть, наткнулься слу- 
чахно) нагулити, нагибати; 

Нафьркать--Неціпить. 

(встрьтить)надибати, зли- 
бати, натрапити на що; го- 

дибати: (ощупью) намацати, 
налапати; заставати, статі; 

(изсбрітать)  винахолити, 
винайти. (узнать місто на- 
хожденія)  навідувати,-кі- 
дати; (вкіискать) нашуку- 
вати,-кати; (убвжище) при- 
становитися, бачити, вба- 
чати, побачити; (возмож- 
носте, время) найтися. 

Г Находиться, найтись -- знахо- 
дитися, знайтися;бути, про- 
бувати, огерзатися, повер- 
татися, матися; (вьтиска- 
ться)оббіратися, обібратися, 
обратися. 

Находка--нахідка, нагибка, 
Находчивость -- спритність, 

доте"ність, мисливість,, 
приумілість. 

Находчивий--спритний, приу- 
мілий, дотепний, (умньй) 
мисливий. . 

Находчикь,-ца--знахідник,-ця. 
Нахожденіє -- знахід; буття, 

перебуток. 
Нахозяйничать--нагосподарю- 

вати. 
Нахолаживать,-лодить-- нахо- 

лоджувати,-дити;-ся--холо- 

нути, нахолонути. 
Нахохлиться, надуться-- наго- 

гошитися, настовпужитися. 

Нахохотаться--нареготатися 
Нахребетникь (вь шлев)-на- 

крижник. 
Нахулить-- наганити. 
Напаралать (написать караку- 

-лями) - награмузляти; (на- 
чесать) нашкрябати. 

Національньїй-- національний. 
Нація-- нація. 
надьживать,цідить -- уточу- 

вати, уточити, наточувати, 
«точити, уціжувати, уцідити. 

Націливаніе -- налучання, на- 
ціляння, наміряння. 

НацЬливать-цілить-налучати, 
напучити, наміряти,-рити, 
націляти, цілити, нарихту- 
вази, нариштувати. 

НацЬливаться, - литься--намі- 
хрятися, наміритися,  наці- 
лятися, цілитися. 

Націловаться-- націлуватися. 
Націпить, навіфсить -- поче- 

пити, начелити, навісити, 
понавішувати. 



Качазкать--пащипьвать. 

Начавкать--наплЯм«ати, нач- 
макати, нацямкати. 

Начало - початок, зачаток, за- 
чало, почин, починок; під- 
става, основа; (начинаніє) 
завід, завод; (починь)зачин; 
(вьковь) первовік. 

Начальникь, ца--старшинник, 
-ця, начільник,ця, керов- 
ник, ця, зверхник, ця, ота- 
ман. 

Начальньй--починальньій; по- 
чатковий. 

Начальственньй --старшинсь- 
кий, зверхничий, старшин- 
ничий. 

Начальство--старшина, зверх- 
ність, коменда. 

Нахальствованіе -- старшину- 
вання, отаманування, пере- 
довництво. 

Начальствовать -- старшину- 
вати, верховодити, отама- 
нувати. 

Начатіе--починання. 
Начатокь- первісток. 
Начеканивать, нить -- карбу- 

вати, накарбувати. 
Начелокь--набрівник. 
Начернить--начорнити. 
Начертанів--нарис. 
Чачертательньшй -- описовий; 

рисувальний. 
Начерчивгть,-ртить --нарисо- 

вувати, сувати. 
Начесьмо -- пачоси, 

музьки, . 
Начесьвать, начесать,--начі- 

сувати,чесати,  поначісу- 
вати; начухувати,-хати, на 
дряпати. 

Начетверо--начетверо. 
Начетчикь,-ца - вичитач,-ка. 
начинаніг,--зачин, зачинавння, 

роспочинання; замір. за- 
права. 

Начинатель,-ница -- починаль- 
ник,-ця, починач, ка. 

Начинательньшй--починальний. 
Начинать,-чать--зачинати, за- 

чати. започинати, почати, 
роспочинати,-почати. 

пачіски, 

Начинаться,-чаться -зачина- 

тися, зачатися,  почина- 
тися, роспочинатися, ча- 

тися. 
Начинающій -- починальник, 

ця. 
Начинить, - набити; нафарши- 

това з-начинити. 
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Начинка, фаршь--осередок, 
Начистить--начистити. 
Начисто--начисто; цілком, -2в- 

сім, рішучо. . 
Начитанность--очитаність. 
Начитанньй--очитаний. 
Начитаться--начитатися. 
Начитьювать, честь--нарахову- 
вати,хувати, -налічувати, 
-чити. 

Начихаться -начхатися. 
Начудиться--надивуватися. 
Нашалить--наброїти, накоїти. 
Нашаркать--начовгати. 
Нашаромьіжничать-- нашахру- 

вати, нациганити. 

Нашататься -нахитатися; на- 

тинятися; натоптатися. 

Нашатьрньй -саломяковий. 
Нашатьрь--салом'як. 
Нашейникь -нашийник. 
Нашелушить--налускати, 

лущити. 
Нашептьвать, -тать--нашіпту- 

вати,-шептати. 

Нашествіе --нахід, 
напад. 

Нашивать, шить -- нашивати, 
(заплату)-налал у- 

на- 

наступ, 

Нашивка--нашивання; нашив- 
ка, лямівка. 

Нашивной -- чашиваний, приє 
шиваний. 

Нашильничать--нашахрувати, | 
Нашинковать--нашаткувати. 
Нашколивать,-лить -- муштру- 

вати, вимуштрувати. 
Нашлепать--наляпати. 
Нашляться -наблукатися, 

швендяти. 

Нашпиливать,-лить -- пришпи- 
лювати,-лити. 

Наштопать--нацюрувати. 
Наштукарить -- накрутити. 
Наштукатурить--нащекотурити. 
Нашуміть, поднять шумь--на- 

галасувати, завихрити. 

Нашутиться, найграться- на- 
жартуватися. 

Нашь--наш, наський. 
Нащекотать--налоскотати. 

на- 

Нащелкать -- наляскати; на- 
лускати. 

Нащелочить, -- назолити 
Нащепать -- наскігати, нако- 

лоти. 

Нащигьвать, пать--нащипува- 

ти, пати, надирати, дерти, 
(колось, перья) скубти, На, 



ю Навзживать,-здить--уїжджати, 

. 
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скубти; (зелень) 
рвати; (лень, коноплю) на- 
бирати,-брати. 

Нащупьвать, -пать- налапувати, 
налалати,намацувати, -маца- 
ти; намамрити, обашпорити. 

Нащупьваться, ться -- налапу- 

ватися, налапатися. 
Набвдаться (навсться) -- наїда- 

тися, наїстися, набухатися; 
(напиться) накластися. 

Наїздиться--наіздитися. 
Нафздка (коня) -уїжджання. 
Нафздникь--комонник, іздець; 

(пирать) ушкал. 
Наїздница--гарцівниця. 7 - 
Наїздническій--комоОнницький, 

тарцівний. 
Навбздничество -- комонництво, 

гарцювання. 
Навздь--заїзд, наїзд, надізд. 
іавзжать,-Ьхать, сьБхаться-- 

наїздити, наїхати; натрап- 
ляти,-пити на. 

наривати,- 

гіздити. 
Навзжій--наїздний. 
Чаябедничать--наклепати, 

мовити. 
Наяву- наяв, увіч. 
Наяривать -- витинати, шква- 

рити, затинати. 
Не--не. 
Неаккуратньгй, о -- (неисправ- 

ньй) несправний, неретель- 
ний; (неопрятньй) неалюр- 
ний, нечепурний, о. 

Неаполитанець,-нка -- Наполі- 
єць,-лійка. Й 

Неваполитанскій -- наполійсь- 
кий. - 

Неваполь--Наполі. 
Небезвьшгодньмй, 0 -- небезко- 

об- 

рисний, о. 
Небезопасньй, о -- небезпеш- 

ний, 0. 
Небезосновательньій, о - небез- 

підставний, о. 
Небезсильньй, о -- небезси- 

лий, о. . 
Небезспорньшй, 0--небезпереч- 

ний, о. 
Небережливьій, 0 -- неощад- 

ний, о. 
Небесньй--небесний, надзем- 

ний. 
Неблаговидньй, 0--негожий, е, 

негарний, о. 
Неблаговоспитанньй--неодуко- 

ваний, невихований. 

' 

Нащупьвать--Неваречіе. 

Неблаговременньй,о--невчас- 
ний,о. 

Неблагоговійньй -- непобож- 
ний. 

Неблагодарность--невдячність, 
невдяка. 

Наблагодарньішй--навдячний, о; . 
сущ.невдячник,-ця. 

Неблагонам»реннмй, о --зло- 
мисний,о. 

Неблагопристойньй, о-нечем- 
ний, негречний, незвичай- 
ний, о. 

Неблагопріятньй, о--непогод- 
ний, непогожий; неслушний; 
несприятливий, о. 

Неблагоразуміе -- нерозсуд- 
ність, нерозважність, неро- 
зум. 

Неблагоразумньй, о--неровсуд- 
ний, нерозважний, безста- 
течний, о. 

Неблагородньй, о--нешляхет- 
ний; нікчемний, с, ниций, 

Неблагосклонньй, нерасполо- 
женньй,.о --неприхильний, 
неласкавий, о. 

Неблагочинньїй --непорядний, 
Небньй--піднебенний. 
Небо -- гіднебення; 

анат.-- вилочки. 
Небо--небо. 
Небожитель, ница --небесник,- 

ця. 
Небольшой--невеликий, неве- 

личкий. 
Небосклонь--небосхйл, край- 

небо. 
Небоязливьй, 

сущ. небій. 
Небрежно, кое-какь (дЬлать)-- 

навесом. 
Небрежньй--пенявий,  недба- 

лий, о; сущ.-нбдбалець, нед-, 
байло, недбалиця. 

Небритьй--неголений. 
Небьівальтй-(необьшккозвенньй)- 

несвітній, неподобний, ви- 
гаданий; (небьшвшій) небу- 
валий; (несльханнькй) нечу- 
ваний. . 

Небьшлица--небувальщина, бай- 
ка, вигадка. 

Небьтіє--небуття, небут. 
Небьтность--непробутність. 
Неббленьй --суровий; неблі- 

хований. ; 
"Неважньій, о-незначний, о- 
Невареніє --нестравність (о 

желудкб). Ь 

мягкоге, 

о -небоязкий,о; 



Невдалекь- -Невьразимьй. 

Невдалекь--неподалеку, непо- 
далеці, неподалець. 

Невдомекь --невтямки, невдо- 
тад. 

Невесельій, о--невеселий, мар- 
кітний, о. 

Невещественньй --нерічевий, 
нематеріяльний. З 

Невзвьшенньй -- незважений. 
Невзгода--знегіддя, пригода. 
Не взирая--нче вважаючи. 

Невзлюбить--незлюбити. 
Невзначай--невбачай, зненаць- 

ка, раптом, нагло. 
Невзнось--невиплата. З 
Невзнузданньй--незанузданий, 

незагнузданий. б 
Невзрачньй --миршавий, 

ганкуватий, непоказний. 
Невзьіскательность - невибаг- 

ливість, невиможність. 
Невзьскательньй, о -- неви- 

багливий, невиможний, о. 
Невидаль -- диво, дивовиа, 

невидальце. 
Невиданньй --невбачаний. 
Невидимка - невбачанка. 
Невидимьй- небачний. 
Невидньй--непоказний, дріб- 

ний. 
Невидящій--небачучий. 
Невинно, безь винь -забез- 

винно, безневинно. 
Невинность--безвинність, без- 

невинність; вінець, панян- 
ство. 

Невинний, о -- безневинний, 
безвинний, о. 

Невиновность --безневинність, 
невинуватність,безвинність. 

Невкновньй -- безневинний, 
невинуватний, безвинний. 

Невкусньй--несмашний. 
НевміБняємьшй -- нестямний, 

неосудний, несамовитий. 
Невиістительньй--немісткий. 
НевмЬшательство--невтручан- 

ня. 
Невниманіє -- неувага; занед- 

бання. , 
Невнимательньй,  о--неуваж- 

ний; безуважний, о. 
Невнятньй, о -- моМотливий, 

невиразний, о. 
Невовремя--невчас, невчасно. 
Неводь--невід; частик, брод- 

ниця; сь большими очками 
--мережа. 

Невозбранчьй, о --незаборон- 
ний, незаказаний, о. 

по- 
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Новозвратньй, о--безповорот- 
ний, о. 

Невоздержан:е--несгрим, 
погамовність. 

Невоздержньй, неумвренньхй, 
о--нестриманий, непогамо- 
ваний, непоміркований, о. 

Невоздфланньй -- невправле- 
ний, необроблений. 

Невозможно --неможливо, не- 

спроможно. незмога, немо- 

га, не спромога. 

Невозможность--незмога, не- 
мога, неспроможність, не- 
можливість. 

Невозможньй--неможний, не- 
можливий, неспроможний. 

Невозмужальй --незмужнілий. 
Невозмутимьй, о--спокійний, 

лагідний, байдужий, о. 
Невознаградимьій - -невіджало- 

ваний. - 
Неволить--силувати,  приму- 

шувати, змушувати. 
Шевольникь,-ца -- невільник,- 

ця; бранець,-нка. 

Невольническій --невільничий. 
Невольничество -- невільниц- 

тро. 

Невольно -- мимоволі, мимо- 
хіть, несамохіть, знехотя. 

Невольньй--невільний, мимо- 
вільний; силуваний, при- 
мушений. 

Неволя--невбля; примус, при- 
нука. 

Невосбразимьій, | неизтясни- 
мьгй,о -неспогаданий,неуяв- 
ленний. 

Невооруженньй- неозброєний. 
Невоспламеняємьій - незапаль- 

ний. - 
Невпопадь--невгаразд, невлад, 

недоладу, не до шмиги.. 

Невразумительньй, о--незро: 
зумілий, 0. 

Невредимьй -- неушкоджений. 
Невредньтгії, 0 -- нешкодливий, 

незавадний, о. 
Невтерлежь -- приспічило, кор- 

тить; до нестерпу. 
Невиьгода -страта, шкода. 
Невьгодньй, о -- некорисний, 

незгодний, шкодливий, о. 
Невьдать--похитити; покити 

мече-не вьщай меня. 
Невьносимьй,о--нестерпний,о. 
Невьработанньй -- невиробле- 

ним. 

| Невьразимьій, ненйзьясвумьй, 

не- 



о-несказанний, незмегле- 

ний, невимовний, невимов- 
ленний, о. 

Невьразительньтй, о--невираз - 
ний; невисловний, о. 

Невьсокій, о--невисокий, 0. 
Невбдомьй, о -- недовідомий, 

невідомий, незнаний, нес- 
відомий, безвістний, о. 

Невідініе, незнаніе - Невідо- 
мість, несвідомість. 

Невфжа --нечема, негречник, 
мугирь. 

Невфжда -- невіглас, сліпак, 
неук. 

Невьжественньй - темний, не 
освічений, несігласний, не- 
одукований. 

Неввжество --тТемнота, 
гласся, неуцтво, тьма. 

Невіжлитвьй, о -- негречний, 
неввічливий, нечемний,нез 
вичайнигк, о. , 

Невіріє -- невіра, невірство, 
недовірство. 

Невібрность (ненадежность) - 
непевність; невірність; не- 
докладність, хибність. 

Невірньй--нелевний; измін- 
чивьй зрадливий, невірний; 
недокладний, хибний. 

Невіроятньй, о--не/ мовірний, 
нечуваний, неподобний, о. 

Невбрующій- -невірний, невіра. 
Невьсомьшй- безважний. 
Невіста - наречена. молода, 
фраїрка; відданниця. 

Зевівстка--невістка,невістиця, 
невіхна, ум. невістонька, 
невісточка, невіхнонька, 
чевіхночка; жена сьшна-си- 
нова, синиха; жена брата- 
братова; жена  мужнина 
брата-ятрівка, ятроха. 

зевість--невідь, незнать. 
Негашеньй (обь извести) -- 

неперепаленинй. 
ПЯегдь--нема де. 
УЯєгибкій--негнучкий. 
Дегладкій, о--нерівний, о. 

Негласнькй, о-неявний; непри- 
людний; нишковий, о. 

Неглижировать -- нехтувати, 
лехковажити. 

Неговорящій немовлячий. 
Чегодникь, ца, безпутникь-- 

охаба, гультай,-ка, ланець, 
ледащо. 

мегодньй -- негідний, 
чий, нікчемний; 

неві- 

несуд- 
нездат- 

Невьразительньй--Недобрзій 

ний до, негодящий; 
жий; ледачий. 

Негодованіє - - обурення, неза- 
доволення. 

Негодовать--обурюватися, на- 
рікати. 

Негодяй, негодяйка -- ледащо, 
ледащиця, негідник, - ця, 
подляк,-чка, поганець,-нка. 

Негостепріймньй, о -- него- 
стинний, о. 

Неготовьй, о-неготовий, с. 
Негоціанть--купець, крамагь 
Неграмотньй, о -- неписьмен - 

ний, о. 
Неграціозньй, о-- нехугав; 

незграбний, с. 
Негритенокь- муриня. 
Негритянка--муринка. 
Негритянскій -- муринський. 
Негрь--мурин. 
Негустой, о--негустий, о. 
Недавній--недавній. 
Недавно--недавно, не що дав- 

но, оногди, свіжо. 
Недалекій (ближайшій) -неда- 

ленний, недалекий; (умом 1) 
недоумкуватий,  благень- 
кий. 

Недалеко -- недалеко, непода- 
лець, неподалеку, непода- 
леці. і 

Недальній--недалекий. 
Недальновидньй - -короткозь- 

рий, недобачливий, низько- 
зорий. 

Недаромь--недарма. 
Недвижимость -- нерухомість, 

непорушність; имініе --06- 
лада, маєтність, маєток, не- 

него» 

рухомість. 
Недвижимьій--нерухомий, не- 

порушний. 
Недвижньшй, о - нерушний, 0ез- 

рухий, о. 
Недоборь -- фураж, недобір; 

недоймка--залеглість, за- 
виска, недоплатка. 

Недобитьй-- недобиток. 
Недоброжелатель,-ница -- не- 

доброхіт,-ка,  недоброзич- 
ник, ця. 

Недоброжелательньй, о -- не- 
доброхітний, незичливий, о. 

Недоброжелательство --недоб- 
рохітність, недоброхіцтво, 
незичливість. 

Недобросовістньй, о- несум 
лінний, о. 7 

Недобрьй--недобрий. 



Недоварь- Недостача. 

Недоварь - недоварення. 
Недовольньй-- незадоволений, 

невдовдлений. 
Недовольстпо--незадоволення, 

невдоволення: ремство. 
Недовьручка- фураж, недобір. 
недовбрів - невіра, недовіра. 
Недовірчивий, о -- недовірку- 

ватий, неймовірним, невір- 
ний, о; сущ.-невіра. 

Недовбрять кому не мати 
віри до кого, не йняти віри 
кому. У 

Недовьсь -недовага. 
Недовьшивать,-вісить --недо 

важувати, жити. 
Недогадливьшй, о - нетямкий, 

невторопний, недогадли- 
вий, о. 

Недоглядіть--недодивитися. 
Недолача--недодання. 
НедодіЬлка--недокінчення. 
Недожигать,-жечь--недопалю- 

вати,-лити. 
Недозволенньй-недезволений, 

заборонений. 
Недозрівать,- зрьть-- недости- 

тати, - гти,  недоспівати, 
-спіти. 

В едцозрільй, зеленоватьшй 
--свидуватий, свидовитий, 
недостиглий, недійшлий; 
(чуть-чуть) свидовий, свид- 
ний. 

Ноедоимочньй--залеглий, 
доплатний. 

Недоимщикь, ца -- недоплат- 
ник, ця. 

Недокись--недоквас. 

Недоконченньій --нескінчений. 
Недолягій, о--недовгий, о. 
Недолговічньй,  о-недовго- 

вічний, о. 
Недолюбливать 

ляти. 
Недомоганіе-- слабість, слабу- 

вання. 
Недомогать--слабувати. 
Недомолвка-- недосказ. 
Недомоль--недомел. 
Недомьіліе--недорозум, 

домисел. 
Недоміривать,-рять - - недомі- 

рювати, ряти. 
Недом'рь--недомірок. 
Недонимающій--недошкулкий. 
Недоносокь, вьІКИДЬШЬ--Нне- 
-дорід:-женск.пола--недоно- 
шениця; (о яйць) виливок. 

не- 

не- 

неполюб- 
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Недснось  (преждевременньв 
родьї)--недонос. 

Недопека--глевтяк. 
Нелопеченное--недопічка. 
Недопитоє--недопивок, недо- 

- питок. 
Непоплата--недоплат, залег- 

лість. 
Недоплаченньй--залеглий. 
Недоплачивать,-тить -- недо- 

плачувати,-тити. 

Недополучить--недовзяти. 

Недопродавать, дать-невипро- 
лувати, дати, 

Недопродажа-- недопродаж. 

псдопустимость--неприпуїю-єн- 
ність, недозволенність. 

Недопустимьжшй,  о- непригу- 
щенний, недозволенни.. 

Недопітое--недоспів. 
Недоработка--недороб. 
Недоразумініє, -непорозумін- 

ня; спорь-зачіпка. 
Недорого, по подхслящей ць- 

нЕ--пецінно, поцінному. 
Недорогой--поцінний. 
Недородь--недо; ід. 
Недоросльй - недорослий, не- 

доверший, малекуватиї. 
Недоросль  недорісток, него- 

літок, підліток. 

Недоростокь -пімперля; недо- 

гін. 

Недосиживать, сидіть -недо- 
сиджувати,-сидіти. 

Недосльшать--недочути. 

гіедосльшка--недочування. 

Недосмотрь- недогляд. 
Недосмотріть -- недобачити 

недодквитися. 

Недосоль--недосіл. 
Недоспільй--свидуватий, сви- 

довитий, кедостиглий (чуть- 
чуть) свидовий, свидний. 

Недоставать- бракувати. 
Недостаєть--бракує; (кому) -- 

недогод" о (кому). 
Недостатки--нестатки, злидні. 
Недостатокь -- (порокь, де- 

фекть) хиба, вада, швару- 
нок, гандж, ганджа, сказа, 
хибч; (отсутствіе чего либо).: 
брак, невистачка, недой- 
митка. 

Недостаточно -- недосить, не- 
досталь. 

Недостаточньй--недостатній. 
Недостача -- невистачка, недо- 

стача. 



чо Недостижи 

Недостижимьй, о -- недосяж- 
ний, о. 

Наедсстовірность - з'єлевність, 
неправдивість,  небірогід- 
ність. 

Недостовьрньй, о--пеправди 
вип, непевний, невірогіц- 
ний, о. 

Нелостойность--негідність. 
Челостойньй, о--негідний, не- 

вартий, о. 7 
Недоступньгй, о -- непристуг- 

ний, о. 
Медосугь--недозвілля, ніколь- 

стко. 
«едосужно--ніколи. 
ледосчитьваться,-таться -- не- 

дозічуватися, читися. 
Недосьшгать, сьтать -- недоси- 

лати, сипати. 
Чедосьпать,-спать --недосина- 

ти, спати. 

НедосіЬвь--недссів. 
Нелосягаємость--недосяжність. 
Недосягаємьй, 0 -- недосяж- 

ний, о. Ь. 
Недотрога--недоторканий, не- 

дотиркливий; недотика, ма- 
ця, незаймайло, недотогка. 

Недоуздокь -- уздечиця, узді- 
. ниця, оброть, оглав, огла- 

вець. 
Недоумбвать--не тямити, нев- 

торопати,  недомислятися; 
вагатися. 

Чадоум'внів -четяміння, непев- 
ність, сумнів, вагання. 

Недоученьшй--неговчений. І 
Недоучка--нелодук. 
педочете--недолік; вада, хиба. 
ЧедоБдать,-доївсть --недоідати, 

-істи. 
Яедобдки--недоідки, недогриз- 

ки; (сЬна, соломи) з'їди, пе- 
реїди. 

Недругь--неприятель. 
Недружелюбіе--неприязнь. 
Недружелюбньй, о -- неприяз- 

ний, о. 
Нелружно--неприязно; неодно- 

стайно. 
Недугь--хороба, хвороба, хво- 

рість, недуга. 
Недурень--непоганий. 
Недфиствительньй,  о0--недій- 

сний, о. 
"Недьлимов -- особина, окре- 

мець. 
Неділимьй--неподільний. 
гбеділька--тижник,. І 

- Незальчимьій. 

Недільньй--тижньовий; (пе- 
основательньй)  недоділь- 
вий. 

Недбля--тиждень; крестопок- 
лонная-- середохресний тиж- 
день: мясопустная- пущаль- 
ний тиждень; свіРтлая--ве- 
ликодній тиждень; св. Тро- 
иць--клечальний тиждень, 
зелені свята; Вомина--про- 
відний тиждень. 

Недбятегьньй -- неактивний, 
недіяльний, нечинний. 

Неестественньїй, о0--неприрод- 
ний, ненатуральний, о- 

Нежланньй, о -- нес. одійний, 
несподіваний. 

Нежеланіе--нехіть. 
Нежели--ніж, аніж, як, над, 

за, від. 
Неменатьй--нежонатий,  без- 

парними. 
Нежилець--тонкопряд, тонко- 

прядець. 5 
Нежилой (домь)--пустіа. б 
Незабвенньій -- незабутній, ві- 

копомний. 
Незаботливость (кь чему)--не- 

хтування, недбалість, чед- 
байливість. 

Незаботливьй, о -- недбалий, 
недбайливий, о. 

Незабудка, раст. Муозойїз ра- 
Тивігів - люби-мене, світцян, 
незабудь, милость божа: 
торная, М. аїре5ігів--ганячі 
очі; М. іпіегтедіа -- Очка 
жабині. "| 

Незавилно--аби лк. 
й--аби-який. 

о--незалежний, 
непідлеглий, непідвлад - 
ний, о. 

Независтливвій, 0-- незаздрий, 
незаздрісний, 6. 

Незадолго до--незадовго перед. 
Незаживающій, плохо зажи- 

вающій--негоїістий. 
Незажиточньй -- незаможній, 

незасібний, нестатечний. 
Незазорнькй, о--бездокірний, о. 
Незаконно--неправно. 
Незаконнорожденньй -- при- 

житний,  веправоложний, | 
падалишний,  саморідний; 
сущ.-- байстря, байструк: 
(насмЬшл.) безбатченко, се- 
мибатченко. 

Незаконньй, о--неправний, ос. 
НезаліЬчимьй--незагійний. 



Незамедлительньй-- Неистовствовать. 

Незамедлительньй, о-негай- 
чний, о. 

Незамолимкьій, незамоленньй-- 
неспокутуваний. 

Незамінимьшй, о -- незамін- 
ний, 0. 

НезаміЕтно--невзаміту, незав- 
важно, незавважливо; нев- 

гално. 
Незамітньй -- незавважний, 

незавважливий,  непоміт- 
ний. З 

Незамічать,-тить -- недобача- 
ти, читИ. 

Незанятсй--гулящий, вільний. 
Незапамятньй --давній, пред- 
ковічний, споконвічний. 

Незапятнанньй, о -- незапля- 
мований, о. 

Незаслуженньй, о--незаслуж- 
ний, о 

НезатЬьйливкій, о -- нехитрий, 
нехитрований, невигадли- 
вий, о. 

Незаурядньй--не аби який. 
Незаходящій--незахідний. 
Незваньй--некликаний. 
Нездоровиться--нездужатися. 
Нездоровьй - слабий, недужий; 

шкодливий, вадливий. 
Нездоровье- слабість. 
Неземной--неземчий 
Нозлобіє -- незлостивість, не- 

злеслизість. 
Незлобньїй, о -- незпостивий, 

кезлосливий, о. 
Незпакомець-мка -- незнайо- 

мець,-мка. 
Незнакомвій--незнайомий. 
Незнаніве -- невідомість, нез- 

навство. 

Незначительньй, о -- незкач- 

ний, о. 

Незримьій, о--небачний, неба- 
чаний, о. ' 

Незрільй, неспБльй--недійш 
лий, нестиглий, неспілий. 

Незьблемьй, о -- непохитний, 
непорушний, о. 

Неизбирательньй- невибірний. 
Нензбьжньій, о -- неминучий. 

конечний, о. 
Неизеинительньій, 0--невибач- 

ний, о. 
Нензвьданвьй, 

ник, о. 
Неизвістно -- невгадно, неві- 

домо, незнать. 
Неизвістность -- невідомість, 

безвість. 

о--незбагнен- 

' 

«ої 

Нензвьстиьй--невідомий, без- 
вістний, незнаний. 

неизгладимьшй--(о посуді, ве- 
щи) незарівняний; (о  впе- 
чатлініи) незабутній. 

НеизліЬчимьій, о0--невиліков- 
ний. невигойний, незагій- 

ний, о 
Неинзмбнньй, о--пезмінний, о. 
цнензмьняєемость--незміні сть. 

Неизміняєемьйй-- незмінний. 
Нейзміримо, безмірно-нез- 

мірно, незміренне, нсамі- 
рено, незміряко. 

НеизмБримость безмір'я, без- 
мір, незмірність,  неомір- 
кість. 

НеизмбБримзій, о0--неомірний, 
назмірний, неміряний, о. 

Неизобразимьй -- незмальов- 
ний. 

Неизсякаємьй-безперезодний, 
невичерпний. 

Неизьяснимьй--неспогаданий, 
нез ясовний. 

Нензяшньй, о-нехупавий, кез- 
трабний, о. 

Неимущій-- немаючий, 
сібний, незаможни». 

Неимініе--брак, недостача. 
Неискренній,о-нещирий; хваль- 

шивим, о. 
Ненскупленньй -- неспокуту- 

ванни. 

Неискусньй о--немайстерний, 
немистецнии, о- 

Ненсповбдимьій, о- недовідо- 
мий, о. 

Неисполненіе -- недоведення: 
до зробу, невиконання. 

Неисполнимьмй, 0--нсаробний. 
Неиспорченность-- негопсова- 

ність, незіпсованість, 
Неиспорч мньшй -- непопсоза- 

ний, незіпсований. 
Ненсправимьш,  0--непоправ- 

неза- 

вип, о. 
Неисправность, неаккурат- 

ность - неєправа, не- 
справка. - 

Неийсправньй, неаккуратньй, 
--несправний; недбалий. 

Неисльтанньй --невипробо:.2- 
ний. 

Ненстяінньій, о -нетлінний, о. 
Неистово-- шалено, скажеї:о. 
Неистовство- шаленість, «ка- 

жечість, сказ, лю"увакия. 
Неистовствовать -- лютуваги, 

шаленіти, скаженіти. 
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Неистораій--несамовитий, ша- 
лений, скажений. 

Нейстомньй--невтомний. || 
Неистощимьй -безпереводний, 

невичерпний. 
Неискодимьй -- непереходний, 

несхожений. 
Ненсчерпаємьій -- невичерпа- 

ний, невиводний. 
Неисчислимьй--незрахованийї, 

незліченний. 
Ненисцьлимни о, 

ний, о. - 
Нейтральньй--невтральний. 
Неказистьшй--неповидний, не- 

показний. 
Беклассньшй--неклясовий. 
Неклень, раст.- Всег (акагі- 

сит-чорноклен, чорнокле- 
нок, чорноклина, паклен. 

Некогла--ніколи. нема коли. 
Некрасивьй, 0- поганий, не- 

гарний, невірний, 0. 

Некрещеньй--нехрещений. 
Некріпкій, о--неміцний, о. 
чекстати--недоречі, непошпе- 

ту, недоладу, невлад. 
Некуда--нема кули, нема де, 

ніде, нікуди. 
хЧеладньй--недолалний. 
Нелегкая--мара, чорт. 
Нелицепріятньй, о -- безсто- 

ронній, о. 
Неловкій -незручний; незграб- 

ний; (нескорьй) неметкий; 
(неудобньй) недогідний. 

Неловко--незручно; ніяко, нія- 
ково. Й 

Неловкость--незручність, 
зграбність; ніяковість. 

Неложньй, о -- правдивий, 
справедливий, о. 

Нельзя -- неможна, невільно, 
нільга. 

Нельпица--невідь-що, незнать 
-що, казнащо. 

Неліпьй -- недоладній; недо- 
речний, дурний. 

«Нелюбимь'й- нелюбий. 
Непюдимка--нелюда, відлюд- 

ка. 
Нелюдимь -- безлкдень, без- 

людько, нелюдько, нелюпа. 
Нелюдимьй-- нелюдний, від- 

людний. 
Немало--чимало, 
Чемаловажньй, 

значний, о. 
Немальй, о--чималий, о. 

-- невигой- 

не» 

о -- немало- 

Неистовьій--Ненастньй. 

Немедленно -- негайно, неба- 
вом, необавки. 

Немедленньй--негайний. 
Немилосерлньій, безжалост- 

ньй, 0 -- немилосердний, 
нем лостивий, о. 

Немилость--неласка. 
Немильй--нелюбий. , 
Неминуємьй, о -неминучий, о. 
Немногіе--небагато, мало хто. 
Немного--трохи, небагато, не- 

вередь, омаль, щось, покус, 
трошки, мало. 

Немогущій неспособньй --не- 
спроможний. 

Неможется--нездужається. 
Ннемолчно--без угаву, не вга- 

ваючи. / 
Немолчньй--безугавний, нев- 

тавальний. 
Немочь--нездужатьи. 
Немощь, нездоровьє -- неміч, 

слабість; несила (безсиліе). 
Немощньй -- недужий, хир- 

ний, хиренний. 
Немстительньй-- беземстний, 

вемстивий. 
Немудреньй, о--немулрий, о. 
Немьюслимьій, о--неподобний, 

неможливий, о. 
НенавидіЬть--ненавидіти. 
Ненавистникь,-ца -- ненавид- 

ник, ця. 

Ненавистньй, о--ненавидний, 
ненависний; обридливий, о. 

Ненависть--ненавість;  вра- 
жда-зазлість. 

Ненаглядньй -- любий, доро- 
гий, коханий. 

Ненадежнькй, о--ненадійний, о. 
Ненадлежаще--неслушно; не- 

належно. 
Ненадлежащій -- неслушний; 

неналежний. 
Ненадобньй--непотрібний, не- 

придатний. 
Ненадолго--ненадовго. 
Ненаказанньй--непокараний. 
Ненаказуємьшй--безкарний. 
Ненаміренно--без заміру. 
Ненаполненньй - несповнений. 
Ненапрасньюй, о- недаремний, о. 
Ненарочно -незнарошно, нев- 

мисне. 

Ненарушимьй, о -- непоруш- 
ний, о. 

Ненарядньй--неошатний. 
Ненастньй--негодяний, непо- 

гогчий, непогодний. ,хурто- 
винний, слітний. 



Ненастье--Неопрятность. 

Ненастье -- чвиря, сльота, 
фльора, негода, нетеча. 

Ненасьтность--ненатля.  не- 
наїсть, несить, ненажер- 
ність. Й 

Ненасьтньй -- ненаїдний, не- 
наїсний, неситий, ненажер 
вий. 

Неначатьй- непочатий. М 
Ненормальньй -- ненормаль 

ний; психопать--неприта- 

манний. а 
Ненужно--нетреба, непотріс но. 
Ненужньтй--безпотрібний, не 

потрібний, непридатний, 
охаблений. 

Необдуманньй,о - незважений, 
необміркований, нерозваж- 
ний, о. 

Необезпеченньй -- назабезпе- 
чений. 

Необитаємьій -- незалюднений, 
незаселений. 

Необозримьй, о -- неоглядний, 
неозорний, неосяжний. о. 

Неозоримьй -- неперемажний, 
необорний. 

Необоснованньй, о--безоснов 
ний, необгрунтовани , о. 

Необразованность -- неосвіче- 
ність. 

Необразованньй -неосвічений. 
Необузданньй -- нестриманий, 

непогамований. 
Необученньй--неукий. 
Необходимо--треба, необхідно. 
Наобходимиій, 0--необхідний, о. 
Необходительность - негреч- 

ність, неввічливість, не- 
людськ сть. 

Необходительньй --негречний, 
неввічливий, нелюд.ький. 

Необходньй, необходной -необ 
хогимий. 

НеобьіЬзженньшй-- неізджалий, 
неукий)-конь-неук. 

Необьяснимьй,. о -- нез'ясов- 
ний, незрозумілий, о. 

Необьятньй  -- безосяжний. 
неосяжний, безмежний; нез- 
мірний; (недоступньй уму) 
незбагненний. 

Необькновенньй, сверхьесте- 
ственньй -- /несвітній, не 
світський, незвичайний,над- 
звичайний. 

«Необьічайньй,о--незвичайний, 
надзвичайний, о 

ЗННеобьічньй, 0-- незвичайний, 
нещоденний, о. 
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Необязательньй, о--псобов'яз- 
ковий, о. 

Неоглядкою--не озираючися 
Неогороженньй --обіхідчастий, 

обхідчастий. 
Неограниченньй, 0 -- неомеж- 

ний, необмежений, о. 
Неодинаковьшй, о -- неоднако- 

вий, о. 

Неоднокрапньй --таркатистиї. 
Неоднократньгй, о - кількара 

зовий, о-- 

Неодноцвьтньй--тарканистий 
Неодобренів -- нагана, непох- 

ва а. 

Неодобрительньй,о-наганний 
непохвальний, о. 

Неодолимьйй, о--необорний, о, 
Неодушевленньй-- бездушний, 

неживотний, бездухий. 
Неодітьй - неодЯгнений. 
Неожиданно, вдругь -- спро- 

жогу, нагло, зненацька, зне- 
бачки, знебашки, несподі- 
вано. 

Неожиданность -несподіванка; 
несподіїваність. 

Неожиданньй -- несподіваний, 
несподійний, неспогаданий; 
наглий, напрасний. 

Неозабоченньй- безклопотний, 
безжурний. - 

Неокончательньй, о -- неоста- 
точний, о. 

Неоконченньій -- нескінчений, 
недоведений до краю, до 
зробу. 

Неогалимьній- -неспалений. 
Неопасньй, о- безпешний, 
Неоперившійся--безперий. 
Неописанньй - невимальоева- 

ний. 
Неописуємьй - 

нь», 

Неоплатнь й- невиплатний. 
Неопомниться - несчутися,нес- 

хаменутися. 

Неоспранданньй --вевиправда- 
ний. 

Неопреділенньй, о- невиана- 
чений, непевний, невираз- 
чий, неясний, 0; наклоне- 
ніе -дієйменник. 

Неопреділимьій -- невизначен- 
ний. 

Неопровержимьій, о--неспро- 
стовний, незаперечний, не- 
збитий, о. 

Неопрятность--нехарність, не- 
охайність, неалюрність, не- 

о. 

см. Неописан- 



240 

чепурність, о нехлюйність, 
нехлюйство. 

Неопрятньшй -- нехарний, не- 
охайний, нвалюрний, не- 
чепурний, нехлюйний; сущ. 
--нехлюй, нечепура, -ечу- 
пайда, нечупара, неохая, 
нетіпанець, -нка; задріпа- 
нець, нка, пелеханець,-нка, 

затьопанець,-нка, нетіпаха, 
нетьопуха. 

Неопьтность--недосвід, недо- 
свідченість. 

Чеопьтньтй --недосвідний, 
досвідчений. 

Неорганическій -- неорганич 
ний. 

Неоскопленньй -- незвалаше- 
ний, несхалащений, некла- 
дений. 

Неоскорбительньй, о--необра 
зливий, о. 

Неослабньй, о--пильний, о. 
Неосмотрительность, опромет- 

чивость:-неопант! Ованість, 
необачність, керозважність, 
необачка. 

Неосмотрительньій (безпеч- 
ньшй)--необачний, (опромст- 
чивьій) неопантрований. 

Неосмьсленньй -- недоумкува- 
тий. 

Зеосновательньй, о -- безпід- 
ставний, безгрунтовний, о. 

Явосторожньй, о -- необереж- 
ний, небережений, о. 

Леосудимьій--неосудний. 
Неосуш -мьій- -невисушний. 
Неосуществимьій, о -- нездій- 

сненний, о. 
Неосідльй -- неосілий, кочев- 

ний. 
Нвосязавемьій--недотиканий. 
Неотвергаємьй --невідпертий, 

незбивчий. 
Неотвратимьій, 

чий, о. 
Неотвітственньй -- невідпові- 
дальний. 

Неотвязньій, о--невідчепний, о. 
Неотеса -- хамуд», незграба, 

хамло, маштула, лобурь, 
чвалай, фик. флекев, нес- 
креба, мугирь,ка, мурло, 
мурмило. 

Неотесаньй--нетесаний, необ- 
струганий; неодукований, 
чеокресаний. 

Неоткровенньй, о -- невідвер- 
тий, с. 

Бе 

о -- немину- 

Неопрятньй--Нерадиветь, 

Неоткуда--нізвідкіля, нізвідки, 
нема звідки. 

Неотложньй, 0--пильний, на- 
тальний, негайний, о. 

Неотлучньй, о--невідступний, 
невідхідний, о. 

Неотмолимьй -- неспокутова- 
ний. з 

НеотмЬняємьй--невідмінний. 
Неотрадньій - нерадісний. 
Неотразимьій- невідбійний; не- 

одкидний. 
Неотрицаємьій -негаперечний. 
Неотстугньй,о--невідхідний,о.. 
Неотчужлаємкній -негіддаваний. 
Нестьемлемьій--невідб'рний. 
Неофить -- неофит; новокре- 

щенньй--новохрещенець. 
Неохота--нехіть. 
Неохотно- неохоче. 
Неоціьненньй-- нвоцінний; (по 

достоинству) -- неошанова- 
ний. 

НеоцЬьнимьй, безціьнньй -не- 
оцінитний, неоцінний. 

Неочередной -- безчережний,. 
неврядний. 

Неощутетельньй, о--нечутли- 

вик; непомітниг, о. 

Нечарньй -- непаристи?;-нрье 
воль, сапоги -- роспарки, 
роспари. 

Непартійньєй--безстороні 
Непромокаємьий--водощільний. 
Непроницаємьшй -- непропуск- 

ний. 
НепросвЬщенньй--неосвітни її, 

неосвічений, темний. 
Непростимьй -- непрощенний. 
Непростительньтій, о--невибач- 

ний, непробачний. 
Непростьвшій--непростигли",,. 

несхололий. 
Непроходимьій -- непрохідний, 
Непоочньм, о -- нетривалий, 

неміцний, о. 
Непровздньй -- негереїздний.. 
Непугливьй--неляклизий. 
Непустой,--нелорожній. 
Непьющій- непитущий. 
Непахну щій--бездухим. 
Непереводимзій, 0 -- непере- 

кладний, о. 
Непереходящій--неперехідний. 
Неплавкій--нетопкий. 
Неплатежь -неплата. 
Неплательщикь,-ца -- неплат- 

ник, ця. 
Неплодіе- аеплідність: | неро- 

дючість. . 



Неплодньй- Непотопляємьй. 

Неплолньй,  безплодньй--не- 
плідний, неродючий. 

Неплодородньй - неролючий. 
Неплотньй, о--нещільний, о. 
Неплохой, довольно хорошій 

--незгірший. 
Непобівдимьй -- незвитяжний, 

непереможний, необорний. 
Неповинньй- -безвинний. 
Неповиновен:е--неєслух'яність, 

неслухняність. 

Неповоротливьїй -- макулува- 
тий, товбуватий, бамбулу- 
ватий, хамулуватий, неоко- 
верний, неоковирний, нем- 
ний, неповоротний, 
лий, заглемезий, заважува- 
тий, нестелепуватий, розсу- 
каний, вайлубатий, міхува- 
тий,  лемішкуватий, нез- 
грабний, лемехуватий; сущ. 
хамула, товба, бамбула, не- 
стелепа, торопа, розсолога, 
вайло, мамула, лемеха, ле- 
мішка. 

Неповрежденньй -- непошкод- 
жений, неушкоджений. 

Непогода, ненастье -- негода, 
чвиря, фльора, халепа. 

Непогрішимиьй, о - безтр ш- 
ний: непомильний, о. 

Неполалеку -- невдалеку, не- 
подалець, близько. 

Неподатливь:й - непідхильний, | 
завзятий, упертий. 

Неподатной-- неполаткований. 

Неподвижньй, о- неповоруш- 
ний, нерушний, непоруш- 
ний, нерухомий, нездвиж- 
ний, нездвижений, о. 

Неподвідомственньй -- непід 
леглий, нспідвладний, не 
підзарядний. 

Неподлільньїй, о -- притаман- 
ний, сутий, щирий. о. 

Чеподкупньй--непідкупний. 
Неподражаємьій, о -- ненаслі- 

довний, незрівняний, о. 

Неподсгупньй, о0--неприступ: 
ний, о- 

Неподходящій 
негодящий. 

Неподчиненньй--непідлеглий, 
непідвладний. 

- непідхожий, 

Непозволитєльньй, 0--недсз- 
воленний, о. 

Непокаянньй -- неспокутува- 
ний. 

Непокойньй- неспокійний. 

зава- 
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Непоколебимьй,  о--непохит- 
ний, непохильний о. 

Непокорность- нелідхильність, 
непокірливість. 

Нелокорньшй, о-непокірливий. 
непідхильний, о. 

Неполно--неповно. 
Неполнота--неповнеча. 
Неполньй, о--неповний, о. 
Непомірно--надміру, немірно. 
Непомірньй--немірний, над- 

мірний. 
Непониманіе--нетям, нетяма, 

нерозуміння. 
Непонятливость--безтямність, 

неїямкість, нетямучість, 
безглуздя. 

Непонятливьшй, о--безтямний, 
нетямний, нетямучий, без- 
глуздявий, о. 

Непонятньїій, о -- незрозумі- 
лий, о. 

Непоправимь'й, о -- непоправ- 
ний, о. 

Непорочньй-чистий,безвадний. 
Непорядочньй--неладний, не- 

ладен, непорядний; безпут- 
ній, безстатечний. 

Непосильньй, 0 -- надсиль- 
ний, о. 

Непослушаніе--непослух, 
слухняність. 

Непослупіньй -- неслухняний; 
(челов'івкь)-неслух. 

Непосльдовательность --непо- 
слідовність. 

Непосльдовательньїій, о--непо- 
слідовний, о. 

Непосредственногть-- безпосе- 
редність. 

Непосредственньї/й, о--безпосе- 
редний, о. 

Непостижимьтй, о--незбагнен- 
ний, недовіломий, о. 

Непостоянньй -несталий, 
станівкий, 
перепади-тий. 

Непостоянство -- несталість, | 
перепадистість, кестатеч- 

ність. 
Непостьщньй, о негачебний, о. 
Непосіда--швендя, побігайка, 

побігуця. 
Непосідливьй- непосидющуй, 

непосидячий,  похожалий, 
невсидюзий. 

Непотерянньшй - незагублений, 
невтраченим. 

Непотопляємьій 
невтопний. 

не- 

не- 

нестагечнин 

-- невтонний, 

16 
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Непотребникь, ца--бахур, С 
хурь. сахурка. 

Непотребство--бахурство, рос- 
пуста. 

Непохвальньй, 
ний, о. 

Непочемь--байдуже, ні гадки. 
сіепочтеніс, неуваженіе -- не- 

повага. 2 

пепочтительньй, о-непогаж 
ливий, 0. 

геправда--неправла. 
Неправливьй- криводушний. 
Неправдоподобньй, о--неймо- 

вірний, о, неподібний до 
правди. 

Неправедньй -- непоправдній. 
НеправовЕріе- -безувірство. 
Неправосудіе, беззаконіе--не- 

правість. 
Неправосудньй--неправий. - 
Неправота- вина. 
Непредвидьнньй--см. непреду- 

смотрінньй. 
Непредусмотрительньій, о--не- 

опантрований, необачний, о. 

Непредусмотрінньй -- неспо- 
діваний, незавбачаний. 

Непрехлонньтй, о -- вепохиль- 

о -- нехваль- 

ний, непохитний, незлом- 
ний, о 

Непреложньй,  о--непереріч- 
ний: неодмінний, о. 

Непремінно--конче, конечне, 
доконче, доконечне, ней- 
минуй. 

Непремінньй-- безпремінний, 
доконечний, неодмінний. 

Негресдолимьій,  0-- непере- 
можний, необорній, о. 

Непререкаємьй - кеперерічний, 
безсуперечни 

Непрерьвно -- безперестанку, 
без упину, без угаву, по- 
спіль. з 

Непривлекательньшй -- негря- 
звабливий, негприналний; не- 
красивьій - НІЧВИДНИЙ. 

Непривьшкшій--неззиклий. 
Непривьічка--незвичка. 
Непривьічньй, о-незвичний, о. 
Непривітливьй-- чепривітний. 
Непригодньй -- непридатний, 

неспосібний, негодящий. 
Непригоже -- негоже, не го- 

диться. 
Непригожій -- негожий, не 

гарний. 
Неприкосновенность--недотор- 

Непутребникь- Непролазньй. 

каність, недотиканість; на» 
порушність. 

Неприличіе--негречність, 
звичайність. 

не- 

Неприлично, нехорошо -- не- 
гоже, неподоба, не до зви- 
чаю. 

Неприличньтй--непристойний, 
неподобний, безличний, со- 
роміцький. 

Непримиримость-7 непримире- 
ність. 

Непримиримьшй,-- непримире- 
ний, о. 

Непримінимьй, о0--непристо- 
совний, о. 

Непринужденньй, о--невиму- 
шений, непримусовий, о. 

Непринятіе--неприняття. 
Непристейньшй -- сороміцький, 

стидкиї. 
Неприступньюй - непідступний; 

гордьй--мисливий. 
Неприсутственньшй -- непри- 

сутній, святковий. 
Непритворньій, о-- щирий, о. 
Неприхотливьій, о-- невибагли- 

вий, невередливий, о. 
Непричастньй -- непричетний. 
Непричесанньй -- нечесаний; 

сущ.-нечоса. 
Непріємлемьшй, о -- кепринят- 

ний, о. 
Непріязненньй, о -- неприяз- 

кий, о. 
Непріязнь, враждебность--за- 

взяток, неприязнь. 

Непріятель,-ница -- 
тель,-ка. 

Непріятельскій--ворожий. 
Непріятно-неприємно, грикро. 
Непріятньй неприємний, при- 

крий; нелюбий. 
Непріятность- долегливість. 
Непробудньй -- безпробудний, 

безпросипний; мертвий. 
Непроглядньшй, о--безпросвіт- 

ний, о. 
Непродолжительнь/й, о--недов- 

готний, недовгочасний, о. 
Непрозрачньй, о -- непрозо- 

рий, о. 
Непроизводительность--непро- 

дукційність. 
Непромаводительньй,  0--не- 

продукційний; марний, да- 
ремний, о. 

Непроизвольньїкй, о-мимовіль- 
ний, о. м 

Непролазньй -- непролазний, 

неприя- 



ПНерабочій--Насгла жизаєв тьій. 

непрохіднил, непротовпний, 
недотовпний 

Черабочій, прилагат.--неробі 
тний; гулящий. 

Неравенство -нерівність. 
Неравно- бува. 
Неравносторонній -- нерівно- 

бічний. 
Неравньй -- нерівний; неодна- 

ковий. 

Нерадивецт, ца -- недбалець, 
недбайлиця,  недбайличок, 
недбалиця,  недбаха, чед- 
бальниця, неглядкя. 

Нерадивость--недбалість, нед- 
бальство, недбання, недбай- 
ливість. 

Нерадивьш -- недбалий, нед- 
байливий. 

Нерадініє, пренебреженіе--за- 
нехання. 

Нераліьть--недбати, занехати. 
Неразборчивьій, о -- нерозбір- 

ний; нечитальний, невираз- 
чий, о. 

Нераззившійся --нероззитний. 
Неразвитой--нерозвинений. 
Неразвязньй -- соромливий, 

несміливий. 

Неразгаданньй--кевідгаданий. 
Неразговорчивьй -неговіркий, 

немівний, маломовний, не- 
балакучий, небалакливий. 

Неразлільньй, о -- неподіль- 
й неподілений, спіль- 

Неразлучньй, 
ний, о. 

НеразмЕнчьй -- нерозмінчий. 
Неразрушимьй -- незруйнов- 
7 ний. 
Неразрьгньій, о 

ний, о. 
Неразрвшимьй, о -- нерозвя- 

зальний, о. 

Неразсудительньй - нерозваж- 
ний, нерозсудний, о. 

Неразуміе -- недорозум, неро- 
зум, нетям. 

Неразумньій, о--нерозумни?, о. 
Нераскаявшійся -- неприкая- 

ний. 
Нераскаянньй--запеклий. 
Нерасположеніє--нозичливість, 

неприхильність. 
Нерасположенньті -- незичли- 

вий, неприхильний; неохо- 
чий до. 2 

ЧНераспорядительньй -- нерос- 

о -- нерозлуч- 

-- нерозриз- 
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порядний. 
Нерастворимкій, о -чнероспус- 

кальний, о. 
Нерасторопньй -- потикуватий, 

немоторний, неметкий. 
Нерасчетливьій, о -- безрахуб- 

ний, шнеощадний;  необач- 
ний, о. 

Нерачительньй, о --недбалий, 
недбайливий, о. 

Нервньй, о-- нервовий, о. 
Неробкій --небоязкий, неляк- 

лизий. 
Неровно--неріївно. 
Неровньй --нерівний; (покрь- 

тьй бугорками)--струпува- 
тий. 

Неровня-нерівня. 
Нерукотворенньтй 

творний. 
Нерушимь/й, о--непорушний, о. 
Нерідко - почасту. 
Нерьшимость--вагання. 
Нерьшимьій -нерозвязний. 
Нерьшительность -- вагання; 

нерішучість. 
Нерьшительньй--нерішучий. 
Неряха -- нетіпанець,-нка,-ха, 

підтіпанець, нка,-ха, задрі- 
панець,-нка, затепепа, за- 
телепанка, нечепура, нечу- 
пара,захной даха, нечупайда, 
неохайник, ця, неохая, нех- 
дюяшионцяунострубцрям 
а. 

Неряшливьй, о -- зателепку- 

-- неруко- 

ватий, зателепуватий, не- 
чупарний, тирхатий, нех- 
люйний, о. 

Несбьточньй--незбутний, хи- 
мерний. 

Несвареніе (желудка) -нестра- 
вність. 

Несваримь/й, неудобоваримьй 
--нестравний. 

Несвободньшй--невільний. 
Несвсевременно -- невчасно, 

не на часі, не в час, без- 
часу. 

Несвоевременньй--невчасний, 
неслушний. 

Несвойственньій, о--невласти- 
вий, о. 

Несввдущій -- нетямущий(че- 
ловіькь) нероззнака. 

Несвязньй--недоладній. 
Несглаживаємьй (оть сглазу) 
--незріклизий, неврочли- 
вий. 
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Несговорчивьй--упертий, зав- 
зятий, тугий. 

Несгораємьій--неспалений. 
Несгибаємьй--негнучкий. 
Несдержанньй -- слабкий на 

втори, нестриманий. 

Несеніе--несіння. 
Несердитьшй--негнівливий. 
Несильньй -- недужий, неміц- 

ний. 
Несказанньй, невьразимьій-- 

незмовлений. 
Нескладньй, неуклюжій--недо- 

ладній, розсуканий. 
Несклоняємьй, грам.-- невід- 

мінний. 
Нескончаємьй-- нескінченний, 

непереробний. 
Нескоро, кропотливо--марудно, 

загайно, нешвидко. 
Нескорьй, о-- непрудкий, не: 

швидсий, нехуткий, о. 
Нескромньй?--кеплохий. 
Нескрьваємьій--неприхований. 
Не сладкої--не медяно! 
Несльханньій, о--нечуваний, о. 
Несльшнь/й, о--нечутний, о. 
Несмотря на--невважаючи на. 
Несмьслящій, нелонимающій -- 

нотямущий. 
Несмільй, о--несміливий, о. 
Несміняємость--незмінність. 
Несміняємьій--незмінний. 
Несмітно, безь счету -- незлі 

ченне, незлічено. 
Несмітньй--незлічений. 
Несносньй, о--охаблений, не 

стерпучий, о. 
Несоблюденіє -- незаховання, 

недодержання. 
Не совершенно--не цілком. 
Несовершеннолітній -- недо- 

літній, неповнолітній, ма 
лолітній. 

Несовершенньй, 0--недокона- 
ний; нецілковитий, о. 

Несовмістимкьій, 0 -- невміст 
ний, 0. 

Несовмістньй - несумісний. 
Несогласіє--незгода; разладь 

--незлагода, розрада, сва- 
ра, нелагода, суперека, без- 
ладдя, безлад. 

Несогласно --незгодно. 
Несогласньй, о -- незгодний; 

неладний, різноголосий, о. 
Несознательно, безсознатель- 

но--нетямки, несвідомо. 
Несознательньй--несвідемий. 

Несгсворчивьй--Нестоль. 

НесонзмЬримьйй, о -- незмір- 
ний, о. 

Несокрушимьїй, 0 -- незлом- 
ний, о. 

Несомньнньій, о--безперечний, 
безсумнівний, о; (нспьтан- 
ньшй довіряний. 

Несообразительность--безтям- 
ність, 

Несообразительньй -- безтям- 
ний, невторопний, несприт- 
ний, нетямкий. 

Несообразньй, о -- неподоб- 
ний, о. 

Несообщительний, непривіт- 
пивьй--огурний. 

НесоотвЬтственньй, 0--невід- 
повідний, о. 

Несоразмірньй, о -- непомір- 
ний, о. 

Несостоятельность--неспромо- 
га, неспроможність. 

Несостоятельньй--неспромож- 
ний, невиплатний, немогу- 
щий. 

Несострадательньй -- безжа- 
"лісливий, нежалісливий 

Несподручньшй, о-незручний, о. 
Неспокойньїшй -- невгомонний,. 

неврокійний. 
Неспорьй (о работБ)--неспір- 

ний. 
Неспособньй--безкебетний, не- 

зугарний, невданий, нез- 
дольний, невгарний, нездіб- 
вий, нездатний, нестіпний, 
сущ.--недотега, невдалиця, 
невдаха, невдалюга. 

Несправедливо --несправедли- 
во, (напрасно, неправдиво, 
неслушно, неправо, крив- 
диво. 

Несправедливьій -- несправед- 
ливий, неправдивий, не- 
правий, напрасний, крив- 
дивий. 

Неспільй--недійшлий; нести- 
глий. 

Неспьша -- полегом, повагом, 
помалу. 

Несравненно--незрівняно; 
помЕБрно--невзаміру. 

Несравненньй--незрівняний. 
Нестарательньій,о--недбалий,о. 
Нестерпимьй, 0--нестерпучий, 

невтерпучий, нестерпний, о. 
Нести -- нести;-ся-нестися (о 

птицах»,); гнати, летіти; пли- 
нути, линути. 

Нестоль, нестолько--нестак. 

не- 



Ннестоющія--Неукротимьй. 

ЗНестоющій --безвартний. 
Честроевой нешиковий, не- 

шереговий; невойовий. 
Р естройно, несогласно -- нез- 

годно, не в лад. 
Нестройньй -- незгодний; без- 

ладний. 
"Несудоходньй--неплавний, не- 

плавбовий, ненавигаційний. 
Несуразица- неподобність. 
Несуразньй--неподобний. 
Несущественньй, о -- несуть- 

овий, о. 
ММесходньй (непохожій)--непо- 

добний на, неоднаковий з, 
той. що не скидається на, 
несхожий з; (оціьні) висо- 
кий. 

ЧЯесчастье--безщастя, нещастя, 
безділля, бездолля, безта- 
лання, неталан, упад, ха- 
лепа, безголов'я, напасть, 

Несчастньй -- нещасний, без- 
таланний, безщасний, без- 
дольний, бездільний; сущ. 
--нещасник, -ця, безталан- 
ник,-ця, бездольник,-ця, бі- 
долиха, бідаха, сердега. 

Чесчетньй, о-незліченний, не- 
зрахований, о. 

Несьбвдобньй--неістивний. 
Нетвердьй, о--нетвердий, о. 
Нетель--ялівка. 
Нетерпимкій, о -- нетолєрант- 

ний, о. 
Метерпіливьій, о -- нетерпли- 

чий, о. 
Нетерпініе--нетерпій, нетер- 

плячка. 

Нетлінньй, о--нетлінний, о. 
Нетождественньй -- нетотож- 

ній. 
"Нетопьрь, зоол. -- чепиргач, 

пиргач, лилик, ночниця, 
кажан. 

Четоропливьй, 0 -- неметкий, 
несквапний, тихоплавний, о. 

Нетрезвьй, о--нетверезий, о. 
Четронутьй--незайманий, не- 

початий, цілинний. 
Нетрудовой--нетружений. 
Неуваженіе--неповага, зневага. 
Неуважительньй -- неповаж- 

ливий; малозначний, мало- 
важний. 

Чеувіьренность, сомнініе--не- 
певність. 

Неувядаємьій--неоцвітний. 
Неугасимьй--непогасний. 
іНеугодньй--недогодний, нев- 
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годний; неугодившій, сущ 
-невгожай: 

Неугомонность-- безугавність, 
невгомонність. 

Неугомонний--безугавний, не- 
- вгомонний. 
Неудаться--схибити. 
Неудача -- невдача, келагода, 

неталан. 
Неудачникь,-ца-- безталанник, 

-ця,  безщасник,-ця,  не- 
вдаха. 

Неудачньй, о -- невдалий, не- 
вдатний, о. 

Невудержимьй-- неприпинний, 
невгамовний. 

Неудивительньтй, 
ний, о. 

Неудобньй, о -- невигідний, о. 
Неудобоваримьій- -нестравний. 
Неудобоисполнимьй -- невико 

нальний. 

Неудобопонятньй -- незрозумі- 
лий. 

Неудобоприложимиій зе непри-- 
тульний. 

Неудобопроизносимькій, трудно- 
произносимьй-- невиворот- 
ний. 

Неудобство--непридоба, неви- 
года, недогода. 

Неудовлетвореніе -- незадово- 
лення. 

Неудовлетворительнь! й-- неза- 
довольчим. 

о -- недив- 

Неудовлетворяющій,  неугод- 
ньй--недогодний. 

Неудовольствіє -- незадово- 
лення; прикрість. 

Неужели, разві5 -- невже, чи- 
вжеж, неке. 

Неуживчивьеій, 
незлагідний. 

Неузнаваемьій--невпізнаний. 
Неукатанньй (о дорогь) -- за- 

бивний, невторований. 
Неуклонно -- нехибне, 

хильно. 
Неуклонньй -нехибний, непо- 

хитний, неухильний 
Неуклончивьй--невхильний. 
Неуклюжій--мамулуватий, ле- 

мішкуватий, хамулуватий, 
незграбний; хамуга, хамло, 
розсолога, чвалай 

Неукоснительньйи, о -- невід- 
гальний, нагальний, негай- 
ний, о. 

Неукротимьй -- непогамовний, 
невтихомирний. 

сварливьй -- 

неу- 
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Неулаже'нньй--невладнований. 
Неуловимьій -невпійманий. 
Неумирающій, безсмертньй-- 

невмірущий, невмирака, 
невмірайко. 

Неумойка--невмивака. 
Неумолимьй--невблаганий. 
Неумолкньй, о--неумовчний, о. 
Неумьітьій--невмиваний,невми- 

вака. з 
Неумьш.ленньй, о -- невміс- 

ний, о. 
Неум'Ьльй--недотепний, 

кебетний: ни кь чему не- 
способньй, сущ.--нестула. 

Неумьніе--невміння. 
Неумренность--непомірність, 

непоміркованість; изли- 
шество--надуживання. 

Неумбренньй, о -- непомірко- 
ваний, непомірний, о. 

Неумістньй -- недоречний, не- 
доладній. : 

Неуплата--невиплат. 
Неупотребительньй -- невжи- 

ваний. 
Неупотребленіе-- невживання. 
Неурожай--недорід, нерод, не- 

врод. 
Неурожайньй -- недорідний, 

невродний. 
Неурочньй -- невизначений; 

незагаданий. 
Неурядица- безладдя, безлад. 
Неуслужливьй, о -- неуслуж- 

ний, непослужний, незді- 
ливий, нездільний, о. 

Неустанньй--безугинний; не- 
угомонньй -- невгавучий, 
невгавущий, невгавний. 

Неустойка неміра, 
держка. 

Неустойчивьій--пПерекидистий, 
кантовний, хитливий, хит- 

без- 

недо- 

ванний, хибкий; нестанів- 
кий. 

Неустрашимьй, о -- небояз- 
кий, о. 

Неустройство- безладдя. 
Неуступчивьй, упрямьій -- за- 

тинчивий, затинчливий, пе- 
някуватий, закатований, 
завзятий. 

Неусьшньй, бдительньй--нев- 
сипущи 

Неутомимьій, о -- невгавОва- 
ний, о. 

Неутолимьій 
невтомливий. 

Неутьшньй--нерозважний. 

невтомний, 

пеулаженньтм --іеявка. 

Неученьй--невченна. - 
Неучтивьій, о-нечемний, 

гГречний, о. 
Неучі--неук. 
Неуязвимихійї 

вразлив 
Нефрить--запаління нірок. 
Нефтеносное (мьсіо) -ропище. 
Нефтеносньй--нафтодайний. 
Нефтепромьшиєнность -- наф- 

топромисловість, нафтяр- 
ство. 7 

Нефть--чафта, ропа. 
Нефтяной--нафтовий. 
Нехваленьшй - нехвалитний. 
Не хватать, ке доставать вре- 

мени-ніколитися. 

Нехозяйственньй -- негоспо- 
дарний. 

Нехсрошій--недобрий. 
Нехорошо -- недобре, погано, 

зле; негоже. 
Нехотьніє -нехіть. 
Нехотя--нехотячи, нехоті; нев- 

мисне. 
Нецвітущій, безь цвЕтовь-- 

нецвічений. 
Нецьлесообразньй, о - недо- 

цільний, ос. 
Неціьнньй--безцінний, безварт- 

ний. 
Нечаянньй--незнарошний, не- 

сподіваний. 
Нечеловіческій --нелюдський; 

безчеловічаьій --нелюляний. 
Нечестивець,вица -- незбож- 

ник,-ця. 
Нечестивьшй, 0--незбожний, о. 
Нечестньій, о--нечесний, о. 
Нечеткій, о--нечитальний, о. 
Нечетньй --непаристий. 
Нечеть--лишка. 
Нечисто--нечисто. 
Нечистоплстньй, о -- тирха- 

тий,  озателепкуватий, нє- 
чупарний, нехлюйний, нео- 
хайний, нехарний, о. 

Нечистота -- нечистість, не- 
чисть)неопрятность-нехарь; 
вь волі-муть. 

не- 

невронений, не» 

Нечистьй-нечистий; нечепур- 
ний; на руку -хаповитни, 
хапкий, хваткий; (духь)-- 
мольфар, морок. морока. 

Нечувствительньй -- нечулий; 
непомітний. 

Нешто- хіба. 
Нещадно- безощадно. 
Неявка - непсказания;нестання 

(вь судь). 



меявственнькж -НиИчЧКОМЬ. 

Недвственньй--неЯясний, неви- 
разний. 

Неядовитьй  нетрутний, неот- 
рутний. 

Неясньй, неотчетливьй. -- 
невиразний, о. 

Нива-нива. 
Нивелировать--нивелювати. 
Нивелирь--їпмига. 
Нивість--не знати, бо-зна, 

хто його зна; дуже, незмірно. 
Нигдь--ніде. 
Нигелла, раст. Мідейа заїіма-- 

чорнушка. 
Ни-гу-гу!-вічичирк! ані те 

лень! 
Нижайше--найнижче. 
Нижайшій - найнижчий. 
Ниже, нар.- нижче: під; при- 

лаг.-нижчий, а, е. 
Нижеинзложенньй -- нижчезга- 

даний. 

Нижеименованньй --нижченаз- 
ваний. 

Нижеозначенний -- нижчевиз- 
начений. 

Нижеподписавшійся -- нижче- 
підписаним. 

Нижеприведенньй -- нижчена- 
ведений. 

Нижесказанньй -- нижческа- 
заний. й 

НижеслЬьдующій -- наступний. 
Нижеугомянутьй -- нижчезга- 

даний. 
Нижникь--спідняк. 
Нижній--долішній (внизу ле- 

жащій); спідній (подю ни- 
зом); низовий (расположен- 
ньй ниже по теченію ріки). 

Низать--силяти. 
Низвергать,гнуть -- скидати, 

скинути. 
Низверженіе--скидання. 
Низводить,- вести -г спускати, 

-стити. 
Низка--лучка, полузка, сталь- 

ка, сталка, силянка, ланка, 
Низкій - низький, невисокий, 

ниций, підлий, нікчемний; 
(коротконогій, толестьтй) при- 
кадкуватий, присадистий, 
присадкуватий. 

Низкопоклонникь--ницак, по 
хлібець, підлабузник. 

Низкопоклонничать--шапкува- 
ти, ницювати, підлабузню- 
ватися. 

Низкопоклонньй-шапковитий, 
ниций. 

м 

Низкопробньй--безвартний. 
Низкоросльй--низькорослий, 
Низлагать, ложить -- скидати, 

-нути. 
Низложенів -- скидання, ски- 

нення. 
Низменность--низовина, низ»- 

коліл, под'л, ул9жина, ни- 
зина, пониззя. 

Низменньй (о земль)--припал- 
лизий, низький; (инєтинкть, 
напр.)-ниций. 

Низовье, понизовье--пониззя. 

Низость--низькість; підлота. 
Низринуть- звалити, скинути. 
Низушка (нижн, корка хльбаї 

--підспідок. 
Низшій--низчий. 
Низь--діл, спід. 
Никакой--жадний. 
Никакь--ніяк. 
Никнуть--хилитися, 

ся. 

Никогда--ніколи, зроду, до ві- 
ху, повік, зролу-віку. 

Никоимь образомі -- жадним 
способом, жадною мірою. 

Никто--ніхто. 
Никуда--нікуди, ніде; ні нащо, 

ні до чего. 
Нимало--ні трохи, 
Ниоткуда--нігзідки. 
Нипочемь--ані гадки,байдуже. 
Нисколько--нічого, ані трохи. 
Ниспадать,-спасть -- спадати, 

спасти. 
Ниспаденіє--спад. 
Ниспосланіе--припосилання. 
Ниспосьлать,-слать--припоси»- 

лати, припослати. 

Ниспровергать,- вергнуть --пе- 
ревертати,рнути. 

Ниспроверженіе--переверт, ге- 
ревертання. 

Нисходить,зойти -- припосхо- 
дити,-зійти. 

Нисхолящій--зступний, сходо- 
вий. - 

Нисхожденіе--припосхід. 
Нисшествіе--зступлення. 
Нитевидньй--ниткуватий. 
Нитка--нитка; мвож.-ниття, 

ните; вьйшивальньяя--запо- 

лоч, модря. 
Ниточникь,-ца -нитяр,-ка, нит- 

кар,-ка. 
Нить--нитка. 
Нитяньй--ниткозий. 
Ниць--ниць. 
Ничкомь--ницьма, ниць. 

схиляти- 

ні трішки. 
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Ничто--ніщо; невіщо; нівець. 
Вичтожество--нікчемність, ни- 

цість. 
Ничтожность -- нікчемність; 

марність. 
Ничтожньй -- нікчемний; ни- 

ций, хирний; незначний, 
малезнип, 

Ничуть--ані крішки, ані гич, 
нічого. 

Ниша- фрамуга. 
Нищать -- убожіти, злидніти, 

мізерніти. 
Нищая--жебрачка, баба, про- 

хачка, старчиха. 

бищенка--см. нищая. 
Нищенски --злиленно. 
Нищенскій--старчачий, же- 

брачий; злиденний. 
Нищенство харпацтво, жебри. 

жеорацтво, старцювання. 

Нищета--злидні, худорба, зли- 
дарстес. 

Нищіе--старчота. 
Нищій--харпак, харлай, 

лак, харлань, лигирь, 

ботгяс, прохач, 
жебрак, нищун. 

Но--але, та, аж, а. 
Новенькая, новичекь (ж. р.) 

--мовобранка 
Новенькій--новенький. 
Новехонекь--новісінький. 
Новизна--новинеча. 
Новина--новина. 
«Новичекь--новак, первак. 
Новобранець--некрут,  ново- 

бранець. 
Новобраччьй--молодий, моло- 

дач, новоженець. 
Новозведеніе--новина. 
Нововступившій-новопристан- 

ний. 
Новогодньй--новорічний. 
Новое (воосбще)--новина. 
Новоизбранньй -- нововибра- 

ним. 

Новозавітньій - новозаконний. 
Новоизданньїй-- вововиданий. 
Новоизобрітенньій -- новови- 

найдений. 
Новопуніє--(молодой місяць) 

"молодик, новак, нів. 
Новомодньй--новомодній. 

Новсобразовавшійся -- ново- 
повсталий. 

Новсобразованньй--новоутво- 
рений, новосформований. 

Новоосткрьитьй -- новоодчине- 
ний, новозаснований. 

хар- 
тор 

старець, 

Ничто--Носильщикь. 

Новопоселенець--осядчий. 
Новопрівзжій - новоприбулий. 
Новорожденньй- нарожденець. 
Новоселье--ухідчини, уходини; 

(поселеніє) новоселиця. 
Новость--новина. 
Новкій--новий, новітній. 
Новь--новина, цілина, цілиця, 

цілик. 
НовБйшій--найнові ший. 
Нога--нога. 
Ноготки, раст. Саїепдиїа оббісі- 

паїіз--нагідки. 
Ноготок--нігтик; раст. Адопі8 

уегпаї!з-горицвіт. | 
Ноготь--ніготь, пагність. 
Ногтевой--нігтьовий. 
Ногтобда, мед.--загнітиця. 
Ножевка--пилка. 
Ножевщикь--н. жар. 
Ножикь--ножик; мерочин. ци- 

зорик, складной-чепелик. 
Ножище--ножака. 5 
Ножка--ніжка, у стола--дибка. 
Ножницьюм-ножиці. 
Ножной--ножаний, ножений. 
Ножнь - піхви. 
Ножь--ніж; (складной) чепе- 

лик, чепеля, чепілик, скла- 
даник; большой - колодач, 
колодій;  карман.-забигач; 
для січенія капустью-косак; 
для обріз. копьть-зати- 
нач. 

Ноздреватьй, пористьй--ніз- 
друватий, діркуватий, дір- 
чавий, макухуватий, подір- 
куватий. 

Нозлря-зніздра. 
Нозлряной--ніздровий. 
Номерь--число. 
Нонче--ниньки. 
Нора--нора, скота. 
Норка, зоол. Мизіеіа 

-нурка, нірка. 
Нористьй--скотуватий. 
Норовить--цахати, гнути, схи- 

ляти. 
Норовь-- норов. 5 
Норокь, зоол. Мибзієїа Бімаіїв 

-ласка, ласиця. 

Носатикь, наськ. -- шашлак, 
свинка, носай, довгоносик. 

Носатьй--носатий; (человікь) 
зносач, 

Носилки--носили, 
умершихь-мари. 

Носильньй--носильний. 
Носильщикь- носі", носиль- 

них, носак, тягун. 

Тикгеоїа 

ноші; для 



Носить--Нічто. 

Носить--носити, двигати; (тас-. 
кать одежду)- тягати. 

Носиться--носитися:  ріять. 
-буяти, ширити; (о слухахь) 
ходити; (проноситься) пере- 
ходити, перейти. 

Носки--шкарпетки, карпітки. 
Носкій--міцний. 
Носовьй- носовий. 
Носокь-- носик;  (сапога)но- 

сак;обуви-носок, перед. 
Носороги», насСьк, -одноріг. 
Нось--ніс; (когабля) пика, пе- 

ред; (у птиць) дзьоб. 
Нота--нота. 
Нотаріусь--нотарь. 
Ночевать--ночлігувати, ночу- 

вати. 

Ночевка--ночівля. З 
Ночлегь--ночівля. 
Ночлежникь--ночліжанин, но- 

чліжник. 
Ночная бабочка--нетля, 

мряк. 
Ночникь--каганець. 
Ночной--нічний;(сторожт) сту- 

карь. 
Ночнянка, РЕаїаепа--смертка. 
Ночь--ніч 
Ночью--уночі. 
Ношеніе, носка--носіння. 
Ноябрскій--грудневий. 
Ноябрь- грудень. 
Нравиться -- подобатися, при- 

- падати до вподоби; подо 
бати що. 

Нравньй--норовистий. 
Нравоописаніе--побутопис. 
Нравсописательньй -- побуто 

вий. 
Нравдученіє--мораль. 
Нравоучитель- моралист. 
Нравоучительньй -- навчаль- 

ний. 

Нравственньй--моральний. 
Зравь--норов, натура, вдача. 
Нравящійся--уподобний, спо 

добинй. 
Ну--ну; отож. 
Нужда (песбходимость)--надо- 

ба, потреба; (недостатокь) 
нестаток. 

Нуждаться (вь комь, чемь)- 
потребувати (кого, чого). 

поте- 

Нуждающійся (крайне)-нуж- | 
денний. 

Чуже, межд.-та нуж! та нуж 
бо! нумо! 

Нужникь -відхілник. 
Нужао -треба, тра. 
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Нужньй--трібний, потрібний. 
Нука, межд.--ну лишень. 
Нукать--нукати. 
Нуль-дник. 
Нумеровать -- числувати, пе- 

резначати. 
Нумеровка --числування, пе- 

резначка. 

Нумерь--число. 
Нутро, внутренность--отріб. 
Ньнь--ниньки, тепер. 
Ньніьшній -теперішвій. 
Нирець, пт.--рінець. 
Ньркомь, ньряя--наввиринки. 
Ньрокь, чомга, Родісер» сгізіа- 

Хц5--пірникоза; Метац5 аїбеї- 
Іця--норець. 

Ньрять,-рнуть-поринати, упо- 
ринати, поринути, пірнути, 
упурнути. 

Ньряя--нирцем. 
Ньть, больть--скеміти. 
Ньтье--скеміння. 
Ньга--пестощі, млость. 
Ньдро--налро, нетро. 
Ньженка -- пестун,-ха; ніжно- 

тілок. 
Ніьжить--пестити, пестувати, 

голубити, милувати. 
Ньжникье, раст. Неійапінетит 

учідаге--сліпота, нітник. 
НіЬжничать-маніжитися,пань- 

катися (сь кімь). 
Ньжньй - (ласкательньтй) при- 

голубливий, пестивий; (тон- 
кій, мягкій) тендітний, де- 
лікатний. 

Нікій--якийсь. 
Нькогда--колись. 
Нькоторьй--якийсь, певний; 

которий, деякий. 
Нікто--хтось. 
Ніьмая--вімкеня. 
"НЬмецкій -- ішвабський, ні- 

мецький. 
Ніьмець--вімець, вімчик, нім- 

чак, німчаи, шваб. 
Ньмка--швабка, німкеня. 
Ньмо--німо. 
Ньмой--німий, безмовий, 0ез'- 

язикий, німтур, німтура, 
німань, безріка. 

Ньмота -німота. 
Ньмць - соб.-німота, 
Ньмьге (соб.)-німоте 
Ньміть--німіти. 
Ньсколько--кілька, скількісь, 

скількось, декільки. 
НьЬть--нема; ні. 
Ньчто--щось; дещо, деяке. 
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Нюханіє--пахання, нюхання. 
Нюхать, обонять--пахати, ню- 

хати; (табакь) -- табачити; 
(о животньхь) нюшити, 
нюшкувати. 

Нянинь--няньчин. 
Нянька--нянька, пестунка. 

Няньчить -- няньчити, песту- 

вати. 

Няньчиться -- цяцькуватися, 
пеститися, цяцькатися, 
панькатися. 

Няня--нянька. 7 

о. 
0, обо, обь, предл.--о, об; про; 

за, на, з: у. 
Оазись--оаза. 
Оба, обв--обидва, обидві; обоє. 
Обабить- збабити. 
Обабиться--збабіти. 
Обабокь, грибь Воієїш5 5сабег 

--бабка. 
Обагрять,рить -- червонити, 

почервонити; (кровью) крі- 
вавити, скрівавит и. 

Обалдіьть -- ошаліти, стеря- 
тися. 

Обанкротиться -- збанкруту- 
вати, збанкрутитися. 

Обасурманиться -- побусурма- 
нитися. 

Обаяніе--чари, зачаровання. 
Обаятельньй, 0 --чарівливий, 

чарівниїї, о. 
Оббивать, оббить -- ушмагу- 

вати, ушмагати. 
Оббиваться, отлегать(о пьли, 

листьяхь, шелухб, напр) 
обшугуватися, обшугатися. 

Озваливать,-лить,-ся -- обва- 
лювати,-лити, обсипати,-си- 
пати, завзалювати,-лити, за- 
падати.-пасти,-ся. 

Обваливать, лять 
зати,-чати. 

Обваль -- обвалювання; про- 
валля; (лавина) сніговина. 

Обваривать, рить -- парити, 
опарити, ошпавити. 

Обвариваться,риться--опарю- 
ватися,-ся, опарити,-ся. 

Обварка--опарення- Б 
Обварной--спарений. 

викачу- 

Обведеніе -- оточення; окре- | 
спення. 

Сбвертка -- обгортання; окла- 

Ноханіг - Обзіьтривать. 

динка, обгортка; бот., пу0 - 
Тисгит--окрива. 

Обвертьвать,рнуть -- обгор- 
тати,-рнути. 

Обзетшальй -- остарйлий, зі- 
старілий. 

Обветшать-- зістарітися. 
Обвиваніе, обнсрачивгнів -- 

завірчуванчя, усотування,. 
завивання. 

Обвивать, обертьвать--усоту- 
вати, тати, повивати,-вити, 

завірчувати. завертіти, за- 
вивати,-винути, оповивати, 

оповити. 
Обвиненіє--винування, обвина;: 

ложноге--наклел. 

Обвинитель,ница -- завини- 
тник,ця, винувалдьник,-ця, 
винувач, ка, обвинник,-ця. 

Обвинительний--винувальний, 
обвинний. 

Обвиняємьй -- обвинувачений,. 
звинувачений, обвинений. 

Обвинять. нить винувати, 
завинувати, винуватити, 
звинуватити, оскаржувати, 

-жити; (уличать) -- доказу- 
вати, зати. 

Обвисльй--звислий. 
Обвиться--обвихнутися. 
Обвитьй. обмотанньй --обви- 

нявий. 
Обводить,-весть -- обводити,. 

-вести; (окружать) оточа- 
ти,- чити; (очерчивать) окре- 
сляти, лити, обрисовувати, 
-сувати. 

Обводньй--обводистий, обвід- 
ний. 

Обвозить, везти -- обвозити;. 
евезти." 

Обволакивать,-волочь -- обво-- 
лікати, локти. 

Обвораживать,-рожить--чару- 
вати, зачарувати. 

Обворовьвать, ровать-- окра- 
дати, окрасти. 

Обвороженіє - зачаровання. 
Обворожительньй, о -- чарів". 

ливий, о. 
Обаввать,-вбять 

-віяти. 
Обвінчате- -перевінчати, звін-- 

чати, ся, зв'язати. 

Обвінчаться -- перевінчатися,. 
зашлюбитися. м 

Обвісь--неловага. 
Обвьтривать,-рить --обітряти, 

-рити. 

овівати,. 



Обвіьшивать- Обезьяничанье. є 

ОбвЬьшивать,- сить--недоважу- 
вати, жити. 

Обвіьшивать,-шать -- обчепля- 
ти, пити. 

Обвязьвать,-зать -- об'язува- 
ти, вати. 

Обгаживать,-гадить -- паску- 
дити, опаскудити, поганити, 

упоганити. 
Обгладьвать,-глодать-- обгри- 

зати,-гризти. 
Обглаживать,-дить --сбглажу- 

вати, дити. 
Обгонять,-гнать--переганяти, - 

гнати,випереджувати,-дити. 
Обгорать,ріть -- обгорати, 

ріти, опалятися, литися. 
Обгорільй -- опалений, обго- 

рілий. 
Обгрьзать,зть -- обгризати, 

-вти. 
Обгрьзокь--недогризок. 

Обдавать, дать  -- обливати, 
-лити, Ообілляти. 

Обдаривать. рить -- обдарю- 
вати, обдарувати, ударувати. 

Обдергивать, -ргать, -рнуть -- 
обсмикати, смикати, | обсі- 
пувати,пати, обшморгува- 
ти, ргати;обскубувати, -бати. 

Обдирало -- здирця, драпіка, 
дерилюд, дряпіжник, дря- 
піка. 

Обдираніе--дряпота, дряпня. 
Обдирательство -- здирство, 

драпіжництво. 
Обдирать,-драть -- обшморгу- 

вати, обшморгати, обшмор- 
гнути, обчірати, обчерти, 
обдирати,-лерти; (кору дре- 
весн.) оскорувати, лупити, 
облупити. 

Обдувало--шахрай, дурисвіт. 
Обдувать,дуть -- одмухати, 

-хнути; пурити, одурити. 
Обдуманньй, о -- обміркова- 

ний, о. 
Обдумьванів--обмірковування, 

обміркування. 
Обдумьвать, мать -- обмірко- 

вувати, кувати, метику- 

вати, зметикувати. 

Обділанньй, оправленньй -- 
оправчий. 
Обдьлка - оброблення, опра- 

влення, оброба; оправа. 
Обдільвать,-лать--обробляти, 

бити; оправляти,-вити. 
Обділить, лить -- нелоліляти, 

лити. 

| 
І 
і 
І 

рака 

Обезглавгечіє | -- стинання, 
кара на горло. 

Обезглавливать, вить -- сти- 
нати, стяти, зітнути. 

Обездоленньй,-ная -- безща- 
сний, ниця. 

Обездолить--знедогити. 
Обеззубьть--збеззубіти. 

Обезкураживать,-жить -- бен- 
тежити, збентежувати,-ит: 

мокрим рядном накривати, 
-крити. 

Обезлюдить--вилюднити. 
ОбезгюдіЬть--вилюдніти, зне- 

людіти, злюдніти. 
Обезльсеніе--знелісіння. 
Обезльсить--знелісіти. 
Обезображивать,-зить -- спот- 

ворювати, спотворити, шпе- 
тити, пошпетити, ошге- 
тити. 

Обезопасить- забезпечити. 
Обезоруженіе--роззброіння. 
Обегоруживать, жить -- роз- 

зброювати,-іти. 
Обезпеченіе -- забезпека, за- 

безпечення, запевнення, 
зарука. 

Обезпечивать,-чить- забезпе- 
чити, забезпечати, залев- 
няти,-нити. 

Обезпокоивать.-коить-- турбу- 
вати, потурбувати; затур- 
бувати, непокоїти, знепо- 
коіти. 

Обезсиленіе--хляння, ослаба. 
Обезсиливать,-лить зго знеси- 

лювати,-лити, виснажу- 

вати,-жити, зв'ялити. 

Обезсильвать, літь -- хляти, 
зхляти, хлянути, зхлянути, 
підупалати, пастина силах, 

знесиліти. 

Обезславгенньй -- анеславле- 
ний, безславчий. 

Обезславливать,-вить -- осла- 
вляти. ославити, знесла- 
впювати,-вити. 

Обезсмертить--зажити слави. 
ОбезуміЬть--абожеволіти, зна- 

вісніти. 
ОбезцвіЬчивать, - цеБТИТьЬ 

збарелювати,-вити. 
Обезчещивать,-стить -- несла- 

вити, знеславити, ганьбити, 
зганьбиту, уводити, увесть 
у внеславу, Збагнітувати 

Обезьяна - мавп а. 
Обезьяничанье -маглузанни- 
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Обезьячичать--мавпувати. 
Оберегавмьій - бережений; (со- 

вьтомт)-порадни й. 
Оберегательньй--охоронний. 
Оберегать, - речь -- стерегти; 

устерегти, пильнувати, до- 

пильнувати (кого, чого); 
опікуватися (ким, чим). 

Обернуться, успьть--звинути- 
ся. 

Оберточньй, наябумага-бібула. 
Обертьвать,-рнуть- завивати, 

завити, загортати, рнути; 
перевертати,-рнути. 

Обжалованіе- оскарження, за- 
скарження. 

Обжаловать, пожаловаться 
--васкаржити, оскаржити. 

Обживаться, обжиться--ожи- 
ватися, ожитися. 

Обжиганіє -- опікання, випал, 
випалення. . 

Обжигательньй -- випальний, 
до випзлу. 

"бжигать, жечь--опаляти,-ли- 
ти; (руку) упікати, упекти, 
опікати, опекти, Опарювати, 
-рити; (кирпичь, известь) 
випалювати,-лити; (волось) 
засмалювати, ошмалювати- 
злити. 

Обжигаться,-жечься -- упіка- 
тися, упектися; опалятися, 
-литися, випалюватися,-ли- 
тися. 

Обжигь--опалення; опік, опар; 
випал. 

Обжираться, обожраться--об- 
жиратися,-жертися. 

Обжора--ненажера,  прожра, 
бревкало, хавкун, пажера, 
бревко, бревтій, халасун, 
хавдій, халандрусь, поже- 
рач, зажира, жерун, проість, 
жеретій,-Я. ' 

Обжорливьй--зажиракуватий, 
чажерливий, ненажерливий, 
хавдійливий  обжерливий, 
обжирливий. 

Обжорньгй (рядь)--харчодайня. 
Обжорство--ненажир, ненасит, 

проїсть, прожирь. 
Обзаведенье статкування; 

статок. 

Обзаводить,-вести, сь -статку- 

вати, устаткувати,-ся. 
Обзорь -- оглядання; Огляд, 

перегляд. | 
Сбзьтвать, обозвать--узивати, | 

узвати. 

Обезьяничать--Обительскій. 

! Обивать, обить--оббивати,-би- 
ти; вибивати,-бити, висте- 
ляти,-лити; (гвоздями) цвя- 
хувати, вицвяхувати; (до- 
сками) шапювати, вишалю- 
вати; (Обоями) шпалерувати, 
ошпалерувати; (драницею) 
решетувати, вирешетувати; 
--ся-обтріпуватися,-патися, 
витератися, ртися. 

Обивка -оббивина. 
Обида,--образа, шваба, ураза, 

кривда, котора,  оскорб, 
оскорбнота. 

Одбидно--завкривдно, запно, 
уразливо,  кривдно, дотк» 
ливо. 

Обидньй--завкривдний, ураз- 
ливий, запний, кривдний, 
доткливий. ' 

Обидчивьй- образливий, враж- 
ливий. 

Обидчикь,-ца -- напасник,-ця. 
Обижать,-дЬть -- окривджати, 

окривдити, кривдити, скрив- 
дити, укривдити, закрив- 
дити, | покривдити, обра- 
жати, -зити, збиткувати,-ся. 

Обижаться,  обидьться--ура: 
жатися, уразитися, обра- 
жатися, зитися, кривдува- 
тися, зкривдуватися. 

Обиліе--рясота, ряснота. 

Обильньшй -- рясний; (рьбой) 
рибний; (птицеї)) пташний; 
(звврями) звірний;  (гри- 
бами) грибний; (льсами) 
лісний. 

Обиняками--науверти,  надо- 
гад, наздогад. 

Обиняки--манівці, підходці. 
Обирало--здирця, драпіка. 
Обирательство здирство, 

драпіжництво, здирщина. 
Обирать, обобрать--оскубати, 

-бти (перья); обдирати, дер- 
ти; окралати, окрасти, об- 
голювати,-лити. 

Обитаемьшй--заселений; 
кальний. 

Обиталище--дселя, житво, жи- 
тло, домівка, 

Обитатель, льница -- краянин, 
-нка, мешканець,-нка, жи- 
тець, иця, 

Обитать--жити. 3 
Обитель--манастирь; оселя. 
Обительскій манастир- 

ський. 

меш- 



мудиходньй- Омливатьс» 

Обиходньй-щоденний, повсяк- 
денний; потрібний. 

Обиходь, (потребность)--обі- 
хідність; (текущ. расходь) 
обіхідка. 

Обкальвать,-колоть-- обколю- 
вати, - лоти,  обрубувати, 
-бати; обшпилювати, лити. 

Обкапать--укапати. 
Обкапьвать,-копать-- обкопу 

вати, лати. 
Обкармливать, кормить--обго- 
довувати,-дувати. 

Обкарнать--обчикрижити. 
Обкатьвать,-тать- об'їжджати, 

«дити  (повозку, дрожки); 
обкачувати,- чати. 

Обкачивать,-катить -- обли- 

вати,-лити. 
Обкладьвать,  юбложить--об- 

кладати, класти, пообкла- 

дати; ообмощувати,  обмо- 
стити:  обгортати,-рнути; 
накладати,-класти (налогь); 
обшивати, обшити. 

Обклеивать, кленть --обліпля- 
ті, пити. 

Обковьіивать, отбивать (обма- 
зку) -- облупувати, обколу- 
пувати. 

Обколачивать,-колотить -- 0б- 
бивати,-бити. 

Обкрадьвать, -красть -- окра- 
дати, окрасти; (понемногу) 
-підкрадати, красти. 

Обкуривать,-рить--окурювати, 
-рити. 

Обкусьвать, - сать -- обкушу- 
вати, сити. і 

Облава--облава, оплава. 

Облагать, ложить--обкладати, 
-класти; накладати, -ложити 
(налогь); оточати,-чити, об- 
лягати,-гти, обступати,-пи- 
ти;  (податью)  оподатку- 
вати, обмитити. 

Облагодітельствовать -- удоб- 
родійнити. 

Облагороженіе -- ушляхетнен- 
ня. 

Облагороживать,-дить--ушля- 
хетняти,-нити. 

Облагороживаться -- шляхет- 
ніти. й 

Обладаніе--посідання 
володіння (чим). 

Обладатель,-ница -- володарь, 
рька, державець,-виця, вла- 
дар,-рка, посідач,-чка. 

(чого), 
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Облаживать,-зить -- вилажу- 
вати, вилазити." 

Облака- хмари, памеги; (ла- 
зурь  небесн.)  оболоки;; 
(облако дьму, пьли)--ку- 
рище 

Обламьвать, ломать, - ломить 
--обламувати, - мати; ламати, 
розламати, поламати, о05- 
трощити; (оборвать) обчу- 
храги, обчимхати, обчем- 
сати. 

Облапа, раст. АВзагит  еиго- 
раецт--копитень, копитець. 

Облапить--обхопити. 
Облапошивать,-шить--обдурю- 

вати,риги. 
Одбласкать--обмилувати, 
Областной--краєвий,крайовий. 
Область--край. 
Облатка--облатка. 
Облаточньй- облатковий. 
Облачать,-чить--опаратувати, 

з'опаратувати. 
Облаченіе (священническоє) -- 
опарати. 

Облачко. -- хмарка; (бьлья)- 
помолодки. 

Облачньй--хмарний;хмаровий. 
Облегать,-лечь-оточати, -чити, 

огортати, рнути; облягати, 
гти. 

Облегчать,-чить -- улегчати, 
-чити, злекшити, пільгува- 
ти, упільгувати, відноло- 
жувати,-ложити, 

Облегченіе--полехкість, улех- 
кість, улехшення, попуст, 
попуск; (лушевног) відволо- 
та, відволода, відлига. 

Облегчительньй -- пільговий, 
полегкий. 

Обледенільй -- 
окрижнілий. 

Облеленіть - обмерзти, окриж- 
ніти. 

Облекать,-лечь-- одягати,-гти, 
окривати,-крити. 

Облетать, тьть  -- облітати, 
-летіти,линутни, вилітати; 
опадати, спасти, обсипати- 

обмерзлий, 

ся, сипатися. 
Обливаніе - обливання, 
Обливать,  облить--уливати, 

улити, обливати,-лити, пе- 
реливати, лити;  (кровью) 
об'юшити. 

Обливаться, литься -- улива- 
тися,  улитися;  слезамю 
-засльозитися. 



Обливина--обапол. 
Облизьшвать,-зать-- облизува- 

ти, ати. 

Обликь--обличчя, вид, тварь. 
Облинять--полиняти. 
Облипать.-пнуть- залип- ти,за- 

липнути, облипати, липти, 
Облицевать--облицювати. 
Обличать,-чить--виявляти, ви- 

явити кого, виказувати, 
виказати на кого. 

"Обличенів--вияв, виявлення, 
виказ, виказування. " 

Обличитель,-ница -- виявник,- 
ця, виказчик,-ця. 

Обличительньшй-звиявний, ви- 
казливий 

Облобьзати--поцілувати. 
Обложка (книги) -- окладина, 

окладка, обгортка. 
Облокачиваться, - котиться-- 

спіратися, спертися  лік- 
тями. 

Обломокь-- уламок, зломок, 
(сухой вБтки) осномелок. 

Облупать,-пить -- обколупува- 
ти,-пати, полупати; обдира- 
ти, дерти. 

Облучекь--полудрабок. 
б о--брехливий, о. 

Обльсільй--вилисілий, 
Оольсіть--вилисіти. 
Обльзать,лізть -- облізати, 

-лізти; випадати, пасти. 
ОблЬзльй - облізлий. 
ОблЬьниться - заледащіти, оле- 

дащіти, зледащіги, розле- 
дащіти, розлінуватися. 

ОблЬьплять,- пить -- обліпляти, 
-пити; обступати,-пити, об- 
сідати, сісти. 

Облюбовьвать, бовать -- лю- 
бувати, улюбувати. » 

Обмазка--обмащення, 
ня, ошмарування. 

Обмазьшкать, обмазать -- ума 
щувати, умастити, обмащу- 
вати,-стити, ошмаровувати, 
грувати. 

Обмактвать,-мокнуть --умоча- 
ти, умочити. 

Обмалеиївать, молоть--обмелю- 
вати, молоти; молоти, змо- 
лоти. 

Обманньй, о -- підступний, о. 
Обмануться-ошанутися,  по- 

милитися, омилитися. 
«ФОбманчивьй -- підрадливий, 

оманний. манлирий, о. 

мастін- 

СОблизин:--05мират». 

Обманщикь,ца --харамлн,-ка, 
ошукансць, чка ошукач,-ка, 

ошуста, дурисвіт,-ка, ман 
тяр,-ка, ззідник,-ця. 

Обмань--обдурь, ошук, ошу 
канка, хараманка, хараман 
ство, звід, звідня. 

Обманьквать,-нуть -- дурити, 
одурити, гіддурювати,-ду- 
рити,  надурювати, -рити, 
циганити, уциганити, хара- 
манити, ухараманити, об- 
лигувати, облигати, зату- 
манюзати, нити, ошукува- 
ти,-кати, зневіжити, зман- 
тити. 

Обмарьтвать,-рать--каляти, по- 
каляти, бруднити, забруд- 
нити. 

Обмасливать, сбмаслить--об- 
мащувати,-стити, умащува- 

| ти, умастити; засмальньо- 
вувати, цювати,  заяложу- 
вати,-зити. 

Обматьтваніге, обертьваніє--за- 
визання, уповивання, умо- 
тування. 

Обматьгвать, мотать, ся--умо- 
тувати, - тати, уповивати, 
завивати, винути, ся 

Обмахивать,хнуть -- обмаху- 
вати, хнути; - ся-обмахува- 
тися. 

Обмачивать,-мочить --обмочу- 
- вати, чити, берберити, за- 
м, берберити; 0 усцикати, ус- 

цяти; слезами-засльозити. 
Обмащивать,-мостить -- обмо- 

щувати,стити. 
Обмелініе--поміління, поміль- 

шання. 

Обмеліть--поміліти, поміль- 
шати. 

Обмерзать, обмерзнуть -- об- 
мерзати, - зти; покрьться 
инеемь-ошадіти. 

Обмершій--обмерлий, пример- 
лий. 

Обметать,-мести -- обмітати,- 
мести, пообмітати. 

Обметьвать, обме:ать, обшить 
--обкидати, обкидати. 

Обминать,-мять - -утоптувати, 
-тати. 

Обмираніе, летаргія--заміран- 
ня, завмірання. 

Обмирать, обмереть -- завмі- 
рати, завмерти, умлівати, 
-мліти, змертвіти. 



Обмокать--Обоготворять. 

Обмокать, - кнуть мокти, 
змокти. 

Обмокнуть--умочити. 
Обмолачивать,-лотить --обмо- 

лочувати,-тити. 
Обмопвиться--прохопитися. 
Обмолвка--прохопинка, недо- 

мовка. 
Обмолоть--замолоти. 
Обморокь--млость, зімлість. 
Обморочивать,- чить --тумани- 

ти, затуманити. 
Обморочньій--млосвий. 
"Обмошенничать -- обмахляру- 

вати, обмахарити, сгулити, 
обшахраїти. 

Обмундировка--одежа. 
Обмундировать -- умундуру- 

вати. 
Обмьгванієе, 

вання. 
ШОбмьвать,мьть -- обмивати, 

-мити, змивати, змити, ба- 
нити, оббанити. 

омовенів -- обли- 

Обмьгки -- помиї; (мьільн.) 
змилини. || 

Обмькать--обтіпати ,ленз). 
Обмзілки--змилини. 
-ОбміЬнивать,- мінять. - мБнить 

- заміняти, зміняти, вимі- 
нювати,-няти; мінькувати, 
змінькувати. 

ОбмЬниваться, -няться-заміню- 
ватися, замінятися, мінь- 
куватися, | змінькуватися, 
зробити мінька. 

Обмінь -- замін, заміна; 
- обмЬнь-міньма. 

Обмьгивать,-мбрять,.- мірить 
--сбмірювати, вимірювати, 
ряти; недоміоювати, - мі- 
ряти. . 

Обміьрь- помір, міра; недомір. 
Обмягчать, чить -- м'ягчити, 

зм'ягчити. 
Обмякнуть--пом'якшати. 
Обнадеживать, жить -- запев- 

чяти,нити, забезпечувати, 
«чити. 

Обнажать, жить,-ся-- заголю- 
вати, заголити, обгОлюва- 
ти, лити,-ся, (оружіе) зпіх- 
вувати;-ся (о деревьяхь) сб- 
толіти. 

Обнаженіе -- заголення, 
лення. 

Обнаженний--заголений, 
лений. 

Обнаролованіе -- оголошення, 
оповіщення. 

вь 

ого- 

ого- 
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Обнародовать--оголосити,опо- 
вістити. " 

Обнаруженіе--прояв, вияв. 
Обнаруживать, жить,-ся--про- 

являти, проявити, виявля- 
ти,вити; відкривати,-кри- 

"ти, ся, очучатися, очути- 
тися. 

Обнашивать,-носить -- обнося 
ти, нести; (обь одеждбв)а5- 
ношувати,-носити. 

Обнесеніе--обгородження, т2- 
чення; (заборомь) заділу- 
вання; (кам, стьной)збму - 
рування. 

Обнижать,-низить -- знижати, 
-зити. 

Обнимать,-нять --(охватьвать 
руками) обіймати, - няти; 
(окружать, облегать вок- 
ругь) огортати,-рнути, ото- 
чати,-чити; (занимать со- 
бою, покрьвать місто, про: 
сторь) осягати, гти, поні- 
мати, няти; (постичь, по- 
нять) зрозуміти, збггнути. 

Обнищальй--зубожілий, пілу- 
палий, зубожений. 

Обнищать- зубожитися, зголо- 
драбити. 

Обновитель,-ница --поновньк, 
-ця. 

Обногка-- обнова. 
Обновленіе--поновини, понов- 

лення, віднова, відбудова. 
Обновлять (заново отдбіль- 

вать)- новити,  приновля- 
ти,-вити. відновляти, вити; 
(возстановлять) ьідбудову- 
вати,-дувати. - 

Обносить,-несть -- обносити,- 
нести: (при угощенін) об- 
минати,-нути кого; (огора- 
живать) тинити, обтинити, 
барканити, обарканити; (ок- 
леветать) обріхувати, обре- 
хати. 

Обносокь--лахмання. 
Обнюхивать,-хать --обнюхува- 

ти, хати. 
Обобічать, щить -узагальнюва- 

ти, вити. 
Обобщеніе--у-агалькення. 
Обогащать,-гатить -- збагачу- 

вати, тити;-ся-багатіти, зба- 
гатіти, титися, золотіти. 

Обогащеніе--збагачення. 
Обоготвореніе - убожествіння. 
Обоготворять,-рить --убожест- 

вляти.вити. 



256 ОбогрЬвать-- Обороть. 

Обогрівать,-Бть,- 
вати,-ріти, 
ти,-ся. 

Ободокь -- обідець, обвідка; 
(бубна, сита, рьшета) оби- 
чайка. 

Ободранньй--облуплений, ос- 
корований; обшарпаний. 

Ободреніе -- заохота, отуха, 
осмілення. 

Ободрительньй, о--заохотли 
вий, отушливий, о. 

Ободрять, -дрить -- осміляти, 
осмілити, заохочувати.-хо- 
тити, ся, зосмілювати, ляти. 

Ободь -- обід; множ.-обіддя, 
(вь рьшеть) решетище, о- 
бичайка. 

Обоесторонній-- обспільний. 
Обожаніе--убожествіння; адо- 

рація, адорування. 
Обожатель,ница  --  велич- 

ник,-ця; закоханець, ка. 
Обожать--божествити; адору- 

вати. 

Обознаваться,-знаться -- нев- 
гадувати, Двти. 

Обозначать, -чить--зазначува- 
ти, зазначити, позначати,- 
чити, назначати,-чити; (ко- 
льшками) палькувати; (зна- 
ками) обзначати,-чити; (оз- 
наменовать) назнаменати; 
(срокь) натерменувати. 

Обозначеніс--визнака, ознака, 
означення; вказання. 

Обозріватель,-ница-- оглядач, 
-ка, 

Обозрівать,-ріть --оглядати, 
оглянути, озирати,-рнути, 
перезирати, перезріти. 

Обозь--валка, ходка. 
Обои--шпалєри, шпалір. 
Обойма--(сковка, «бручь) ур- 

вант, вірвант; (для пуль) 
кулечниця. 

Обойинь--жужениця, 
Обойньй--шгалєрний. 
Обойщикь, ца- шпалєрник,-ця; 

обивач -ка. 
Обокь--субіч, побіч. 
Оболакивать, лочь --заволіка- 

ти, локти. 
Оболгать--обрехати. 
Оболочка--(кожица, 

облудка, тулубець; 
понка) болона. 

Обольститель, ниця--перелес- 
ник,ця, оманник, ця, зво- 

дитель. 

ся--перегрі- 
огрівати, огрі- 

покровь) 
(пере- 

Обольстительньй -- оманний, 
перелесний, зводливий, зва- 
бливий. 

Обольщать,стить -- оманюва- 
ти, оманити, лудити, злу- 
дити, зводити, звести. 

Обольщеніе--омана, злуда. 
Обомлівать,-мліть -- умліва- 

ти, умліти, зомлівати, -млі- 
ти. 

Осомлівшій, безчувственнь 
--нетямний, зомлілий. 

Обоняніе-нюх. 
Обонятельньй-- нюховий. 
Обонять -нюхать, чути носом. 

(о  животньхь) нюшити, 
нюшкувати, вітрити. 

Обора (у лаптей)--волока. 
Оборачивать, -ротить--оберта- 

ти, перевертати,-рнути; по- 
вер:ати, завертати; ся о- 

бертатися, перевертатися; 
перекидатися, - кинутися ; 

(кругом) перекручуватися, 
-титися. 

Оборванець -- шлапатник, 
отіпанець, шарпак, дранець, 
дрантогуз, голодрабець, 
драб, голопранець, голод- 
рита, голопраб, дріпло, го- 
локолінець, голоколінок, 
лахмай, лахман, обідранець, 
обшарпанець, ошара, ошар- 
панець, харпак, харлай, 
харлак, харлань,  торбо- 
тряс, гольтіпака, халамид- 
ник, лахмітник. 

Оборванньй --обідраний,  об- 
шарпганий, цундравий, рян- 
давии, лахмануватий, лаха- 
вий. 

Оборвьішь--ошара, пундрій, ха» 
ламидник, дріпло, ланець. 

Оборка -- шлярка, Фальбана; 
(внизу юбки) підчичка. 

Оборона - обородна. 
Оборонитель,-ница -- оборо- 

нець,-нниця. 
Оборонительньй --оборонний, 

оборончий, відборонний. 
Оборонять,-нить Соронити, 

обороняти, нити, відборо: 
вяти, нити. 

Оборотень - вовкулака. 
Оборотлив , о-- спритний, 

меткий, ос. 
Обоготь (повороть) --обертак, 

обеотас,  (рьчи) зворот; 
(движеніє вокругь, осбра- 
щеніе) обхід. 



Оборотньй - Обращаться, 

Оборотиьй--(о стороні) від- 
воротний; (возвратньтй) по- 
воротний; (круговой) обхід- 
кий. 

Оборудованіє-- справиллюван- 
ня; (предметь) справмлля, 
ряжа. 

Оборудованньй - справилтьо- 
ваний. 

Оборудовать--справиллюватьи. 
Обоснованіе-- обгрунтування. 
Обосновьвать, -новать -- об 

трунтовувати,-тувати. 
Обособленіе--відокгемлення. 
Обособленность - - відокремле- 

ність. 
Обособленньй -- відокремле- 

ний. 
Обособлять,-бить -- вілокрем- 

лювати,-мити. 
Обострять,-рить--загострюва- 

ти, рити. 
Обочина--бік; бильця, баляси. 
Обоюдно, езанймно -- навздєм, 

обопільно. 
Обоюдньй, 

пільний, 
Обоюдуострьй--двулезий. 
Обрабатьвающій- обробливий, 

опрацьовний, обробливний, 
робливний. 

Обработка--оброба, обробка. 
Обработьвать,-тать- -обробля 

- тирбити, опрацьовувати,- 
цювати,  уробляти, -бити, 
зробляти, бити, упогядко- 
вувати, - кувати, порати, 
упорати. 

Обравнивать, нять - рівнати, 
зрівнати. 

Обрадовавшійся -зраділий. 
Оорадовать -- урадувати, уті 

шити. 
Обрадоваться -- обрадіти, уті- 

зшитися, урадуватися; воз 
ликовать--звеселятися, зне- 

взаймньй -- обо- 

селитися. , 
Образегь -- зразок, шталт, 

штем, штиль, штио, УЗіІр. 

узірець, кшталт. шкиль, 
шиб; приклад, модло. 

Образина -- мацапура, милза, 
мармуза, мармиза, личина. 

Образная--божниця. 
Образникь--богоми м. 
Образница - божник; каплиця. 
Образной--образовий. 
Образность--мальовничість. 
Образньй - мальовнични. 
Обгазозаніє -- (созданіе ч. л.) 
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утворення; формування; 
(просвівщенів) освіта. 

Образованньй,-ость -- освіче- 
ний, ність; утворений; зфор- 
мований. 

Образователь,-ница -- заснов- 
ник,-ця, фундатор,-ка; нан- 
читель,-ка. 

Образовательньй--освітний. 
Образовьвать, зовать -- утво- 

ряти, -рити, формувати 
сформувати,  уформувати 
освічувати,-тити; (гроздья! 
гронитися, погронитися. 

Осразумиться -- схаменутися, 
оханутися. 

Образумленіг -- напоумлення, 
навчання на розум. 

Образумливать, мить -- напо- 
умляти, мити, навчати, -чи- 
ти на розум. М 

Образцовьшй--зразковий, взір- 
цевий, взоровий. 

Образчикь - зразок. 
Образь -- (видь, наружность) 

подоба, вигляд; (фигура) 
постать, статура; (слособь, 
средство) побит, роб, чин, 
штиб, лад, спосіб; (икона) 
образ. 

Обрамливать, мить -- облямо- 
. (вувати, мувати. 
Обратно -- навідворіг, назад, 

поворітьма, навспак. 
Обратньй -зворотний; 

ротний. 
Обращать, ратить- (поворачи 

вать, награвлять, устрем- 
лять) обертати, звертати, 
повертати, рнути (до чого); 
(переворачивать) персвер- 
тати, реути,  перекидати,- 
кинути: (вь веру) наверта- 
ти, рнути, нгворочувати,- 

чати; повертати, рнути на 
що, уживати, ужити до чо- 
го, обертати, рнути навко- 
ло; (впиманіе) вважати, жи- 
ти, зважати, тугати, позо- 
рувати, звертати, - гнути 

увагу: (вь щепки) скіпати. 
Обращаться,: т иться поверта- 

тися, повернутися, оберта- 
тися, рнутися до: зверта- 
тися,рнутися до; зголоша- 
тися, ситися до; удаватися, 
удатися до кого з чим; 
обертатися навколо, колу- 
вати; (во что) перекидати- 
ся, кинутися на що, пере- 

відво- 
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ходити, йти у що; (вь вь- 
ру) кавертатися, -рнутися; 
-ся сь кБЬмь-- поводитися, 
повестися з ким. 

Обращеніве- (вращеніє) оберт; 
(воззваніе) відозва; (кь ко 
му) удання; (вь вбру) на- 
звертання; (обхожденіеє) по- 
водження; (граммат.) оклию, 
слово поклику. 

Обревизованіе -- ревидування, 
зревидування. 

Обревизовьвать, зовать -- ре 
видувати, зревидувати. 

Обрекать,речь -- призначати, 
"чити. 

Обремененіе - обнатуга, 
ження, затяжнява, 
жовина. 

Обременительньй, о -- обтяж 
ний; притужний, обнатуж- 
ний, утяжливий, о. 

Обременять, -нить--обнатужу- 
вати, обнатужити, тяжити, 

обтя 
гриту 

утяжити, зЗатяжити, об-; 
тяжувати, перетяжувати,- 

жити. 

Обреченньй--невтеклий, при- 
значений. 

Обрисовьваться, -соваться -- 
малюватися, змалюватися. 

Оброкь- подача, чивш, чинч. 
Обронить--упустити, загуби 

ти, посіяти. 
Обросльй--порослий. 
Обростаніе--поростання. 
Обростать, обрости--пороста- 

ти,рости; (мхомь, волоса- 
ми) мохнатіти, омохтіти. 

Оброчникь, ца--подачник, ця, 
чиншовик -чка. 

Оброчньй- подачний, 
вий. 

Обрубать,-бить -- обрубувати, 
-бати, обтинати,-тяти, го- 
обтинати; (вібтки) обчухра- 
ти; (платки и пр.) обрублю 
вати, бити, пообрублюват 
(ледь на рькь) ополонити. 

Обрубокь- оцупок, опупалок, 
утинок, оклецьок, кимак, 
сунець, сніт; (палки, тон- 
кихь сукихь стеблей, хво- 
роста) цурпалок, цуру- 
палок. 

Обрубь--цямра, цямриння. 
Обрубьівать, обтесьтвать--крем 

сати. 

Обругать-- вилаяти, 
зпаяти, пагамі.бити. 

чившо 

налаяти, ї 

мбращеків--Обрізь. 

Обрусенів-змосковлення, об 
московлення, московизація 

Обрусить--змосковити, обмос- 
ковити, московизувати. 

Обрусьвшій-змоскалілий. 
Обрусьть -- змосковитися, сб- 

московитися, змоскаліти. 
Обручальньй (о кольціь) -- 

шлюбний. 
Обручать,-чить, ся -- заручати 

заручити,-ся. 
Обрученіе--заручини. 
Обрученньй, ная--засватаний, 

зарукований,  зрукований, 
заручений, на. 

Обручникь- бондарь. 
Обручь -- обруч; (жельзньй) 

рихва. 
Обрушивать, рушить -- зава:- 

лювати, завалити; окошу- 
вати, шити. 

Обрушивать, ся, шить,-ся -за- 
валюватися, -литися,запада- 
ти, пасти; окошитися; о5у- 
рювати,-ся, обурити,-ся; на- 
пастися, вдарити на кого. 

Обрушина-- провалля. 
Обрьвать, обрьшть--обкопува- 

ти, пати. 
Обрьвать, оборвать--уривати, 

увіркати, урвати, обрива- 
ти, обірвати. 

Обрьваться, оборваться--ури- 
ватися, увірватися, урва- 
тися; спадати, звалюва- 
тися. 

Обрьвистьй- крутий, облазу- 
ватий, крутобокий, зарву- 
ватий. 

Обрьвокь--уривок. 
Обрьвь -- круча, урвисько, 

зарва, облаз, кугава, стре- 
м'я, рипа; (подрюітьшй водою) 
тлижа. 

Обрьзгивать, гать ся -сприс- 
кувати, сприскати, крогпи 
ти, скропити; сгорську- 

вати, кати; улЯяпувати, уля- 
пати, уплескувати,- кати, 
ухлюпувати,-пати, ухлюсту- 
вати, стати,-ся. 

Обрьзанець-- обрізач. 
Обрізаніе-- обрізання. 
Обріьзанчикь (обріз. монета) 

-- обрізанець. 
Обрізной -- обтятий, обкрая- 

ний. 

Обрізокь -- окравок, утинок, 
обрізок, зрізок 

Обрьзь-(княги, бумаги) бе- 



Обрізьвать--Обтрепьвать, 

ріг; (ножь) різак; (полубоч 
ка, чань) шаплик, шеріт 
вас, переріз. 

Обрізьвать,-зать --урізувати, 
зати; обтинати, тяти; об- 
краяти; чикрижити, учик- 
рижити; (обломать) обчух- 
рати, обчимхати, обчемсати. 

Обретать, брьсть--знаходити, 
знайти, винайти; - ся-бути, 
матися де. 

Обрвтеніе--знахід; винахід. 
Обрюзгльй -- одутий, забрез- 

глий, брезклий, брезкий, 
брезький. 

Обрюзгнуть -- забрезкнути: 
озизти, опухти, (оть сна. 
заспатися. 

Обрюхатьть--зачереватіти, за- 
ваготіти. 

Обрядньй--обрядовий. 
Обрядь--обряд; обхід. 
Обсаживать,-сажать, садить-- 

обсаджувати, - садити, по- 
обсаджувати. 

Обсаливать, лить -- ялозити, 
виялозити. 

Обсасьвать,-сосать -- обемок- 
тувати, ктати. 

Обсахаривать,-рить --обцукро- 
вувати, рувати. 

Обселять, лить-оселяти, -лити, 
жувати, дити. 

Обсерваціонньй, 
вий. 

Обскабливать,-скоблить -- об- 
скромаджувати,-дити. 

Обслюнивать,-нить,-ся--засли- 
нювати, заслинити,-ся. 

Обсохльй- обсохлий. 
Обставлять,-вить--обставляти, 

-вити. 
Обстановка--обстанова. 
Обстоятельнькй,о--грунтовний; 

докладний; статечний, о. 
Обстоятельственньй --обстив- 

воен. -чато- 

ний. 
Обстоятельство -- обставина; 

пригода, випадок; річ, 
справа. 

Обстоять--Йти; бути. 
Обстрагивать,-строгать -- 0б- 

стругувати,-гати. 
Обстраийвать, -стромть- забудо- 

вувати, дувати, позабудо- 
вувати. 

Обстрочивать, строчить -- об- 
стебновувати, нувати. 

Обстригать,-- стригти, обстри- 
татиугтн. 
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Обструкціеннь/й -- обструкцій- 
ний. 

Обстріливать- обстрілювати. 
Обступать,-пить -- обступати, 

злити, оточити, чити, об- 
лягати,-гти. 

Обсуждать,-дить -- міркувати, 
обмірковувати,кувати, об- 
раджувати,-дити, обговорю- 
вати,-рити, розглядати, 
-глянути. 

Обсужденіє -- обміркування, 
обрада, обговорення, роз- 
гляд. 

Обсушивать,-ся, -шить,-ся--пе- 
ресушувати,-ся,. | пересу- 
шити,-ся. 

Обсчитать,-ся-зарахувати,- ся. 
Обсьтать,  обсьшать--обтру- 

шувати, обтрусити, обси- 
пати, обсипати; - ся-(о зе- 
млі и пр.) западатися,-па- 
стися, обсуватися, - суну- 
тися. 

Збсьшхать,-сохнуть-- обсихати, 
-сохти. 

Обсввать,сбять -- обсівати, 
засівати,-сіяти. - 

ОбсЬвки--висівки. 
Обсівокь - -огріх. 
Обсідать, - свсть -- обсідати, 

сісти. 
ОбсЬкать, сьчь 

-тяти. 
Обсіьмененіє- засів. 
Обсіменять,-нить -- засівати, 

«сіяти. 
Обсіьчка (кузнечн.)--обтинач. 
Обтаийвать,-таять- -відтопляти, 

пяти, ростопити. 
Обтачивать, точить --відточу - 

вати-чити. 
Обтачивагь,-чать- пришивати, 

-шити ідно на друге. 
Обтекать, обтечь-- обтікати, 

обтекти, опливати,- пли- 

нути. 
Обтесьгвать, -сать--затісувати, 

затесати. 
Обтирать, обтереть (тренігмь) 

--обчовгувати,-човгати, о0- 
тирати,-терти. 

Обтирка--обтирання. 
Обтрепанньй--обторганий, об- 

тіпаний- 
Обтрелаться-- потерманитися, 

обтіпатися, обторгатися. 
Обтрепьвать, обтрепать -об- 

тіпувати, обтпати, обтор- 
тувати, торгати. 

-- обтинати, 



2 дбтькать - Общеупотребительний. 

Обтькать,-тьїкать -- обтикати, 
-тикати. 

Обтягивать,-тянуть- обтягати, 
тягти; (шинами) щинувати, 
пошинувати. 

Обтяжка--обтягання. 
Обтяжной (вь обтяжку сши- 

твій)--прилепистьй, підле- 
пчастий, підхватистий. 

Обувальньй - взувальний. 
Обувать, обуть- обувати, обу- 

ти; узувати, узути, назу- 
вати, зути, зазувати, зути, 
набувати,-бути. 

Обуваться,обуться--узуватися, 
узутися, озуватися, озутися. 

Обувь--обуття, обув'я, зобува, 
узуття; нзь цільн. куска 
кожи--павлик, 

"Обугливать,лить -- звуглюва- 
ти,-лити. 

Обуза--тягар, тяж, глоба, 
Обузданіе--загнуздання; вга- 

мова, ускрома, приборкан- 
ня, загамування. 

Обуздьвать,-дать -- загнузду- 
вати, дати; гамувати, уга- 
мувати, приборкувати,-ка- 
ти, ускромляти,-мити. 

Обуревать--збуряти. 
Обусловливать,-вить -- зумов- 

лювати,-вити. 
Обухь -туплина. . 
Обучать, чить--навчати,-чити. 
Обученіе--навчання. 
Обученньй -- навчений, укий; 

одукований. 
Обуять--охопити, огорнути. 
Обхвать--обіймище, обмах. 
Обхватьвать,-тить- обіймати, 

-няти, обзепирювати,-пири- 
ти, огортати, загортати,- 

рнути. 
Обходительньй, о -- обіхідли- 

вий, 0.. 
Обходить, обойти -- обхолити, 

обійти; обминати, обмину- 
ти; ся обходитися, обійтися 
з ким. (безь чего) перебу- 
ватися, бутися, перебувати, 
-бути; (хорошо кончиться) 
перемеженитися. 

Обходить - виходити. 
Обходньй-- обхідний. 
Обходь--обхід; обмин; дозор. 
Обходя, кругомь, вокругь - 

околЯяси, околясом, окуля 

сом. 

Обхожденіе--поводження. 
Обчесться--улічити. 

Обчищать,- чистить -- обчища- 
ти, чистити; (облупить) по- 
лупити. 

Обшалевать, обить шалевка- 
ми--зашалювати. 

Обшаривать,-шарить --нишпо- 
рити, вянишпорити. 

Обшастать--стовкти. 
Обшелушить -- облущити; (вь 

мельницб) обшеретувати. 
Общавать, обшить--обшивати, 

шити; шалевкой -- підша- 
льовувати,  підшалювати, 
підщильовувати; (бахро- 
мой) торочити, заторочити. 

Обшивка--обшивка; (міховая) 
опушка, лямівка; (на паро 
ходь) фальшборт. 

Обшивной--облямований; об- 
шиваний; підшальований. 

Обширньій, о--широко просто- 
рий, широкополий, широ- 
кий, обширий, розлогий, 
розлогистий, розложи- 
«стий, о. 

Обшлагь--чохла, чохлиця, за- 
карваш, карваш. 

Общаться--спілкуватися, во- 
дитися, товаришувати. 

Общедоступньй--загаль нопри- 
ступний. 

Общежительньй -- товарись- 
кип 

Общежитіе -- спільне життя; 
спільне житво, інтернат. 

Общеизвістньй -- загальнов - 
домий. . 

Общенародньй -- загальний, 
повсюдній, цілонаролній. 

Общеніе--спілкування,  това- 
ришування. 

Общеполезньй -- загальноко- 
ристний. 

Общепонятньй -- загальнозро- 
зумілий. 

Общепринятьй--см. общеупо- 
требительньй. 

Общественникь -- суспільник, 
громадянин. 

Общестненность -- суспіль 
ність. 

Общественньй -громадський, 
мирянський суспільний; 
товариський. 

Общество--гремада; суспіль- 
ство; товариство; спілка; 

компанія; (публика широ- 
кая) загал. 

Общеупотребительньй -- ва- 
гальновживаний. Х 



Община--Обтливать. 

Община--громада. 
Общинньй -громадський. 
Общипьвать,-пать -- обскубу- 

вати,-бати. 
Общительность 

кість. 
Общительньй - товариський 
Общій, всеобщій -- загальний; 

(деньги, квартира, интере- 
сьо и пр.) спільний. 
Общникь, ца- спільник,-ця, 
Общность--спільність. 
Обьединеніє об'єднання, 

злука, з'єднання, сполука. 
Обзьединительньй- сполучний, 

об'єднавчий, об'єднальний. 
Обьемистьй--засадний, обіпи- 

руватий, обсягуватий. 
Обьемь--обширь, обсяг. 
Обьввшійся--налиганий. 
Обьілало--дармоїд. 
Обьбдать,-Бсть об'їдати, 

об'їсти, оббірати, обібрати, 
обгризати,-гризти. 

Обьвдокь--недоїдок, з'Їда. 
Обьіздной--об'їздний. 
Обьіздь--об'йзд; обмин. 
Обьйзжать, хать-- об'їздити, 

-іхати; обминати,-нути; ви- 
пережати,-дити. 

Обьіїзженньй --уізжений. 
Обьвзживать,- жать, здить -- 

уіжджати,виіїжджати,-здити 
(о лошадяхь). 

Обьззжій --об'їздний. 
Обьявитель,-ница 

ник,-ця. . 
Обьявленіе -- оповістка, ого- 

лоска, оголошення, опові- 
щення, повідомлення. 

Обьявлять,-вить -- оповіщати, 
-стити,  оголошатю, - сити, 
повідомляти,-мити. 

Обьяденіе--смакота. 
Сбьясненіе -- з'ясування, тлу- 

товарись- 

оповіс- 

мачення, товмачення, поя- 
снення, вияснення. 

Обьяснитель,-ница | --  тлу- 
мач,-ка, товмач, ка. 

Обьяснительньй- ясувальний. 
Обьяснять -нить ясувати, 

з'ясовувати,-сувати, тлума- 
чити, ростлумачити, тов- 
мачити, утовмачити, поя- 
сняти, - нити; викладати, 
викласти. 

Обьясняться, Ниться -- ясука- 
тися, з'ясовуватися,-сува 
тися; висловлятися, нисло- 

витися;  освідчатися, - чи- 
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тися; розмовляти з ким; 

порозуміватися,-мітися. 
Обьятіе--обійма. 
Обьятньй--осяжний. 
Обьіватель,ница -- житець, 

зиця. 

Обьівательскій --житецький. 
Обьгрьвать,-грать- обгравати 

обіграти, пограти кого; 
(муз. инстр.) вигравати, 
грати. 

Обьіденка, наськ.--шашка, 
Обьіденность--повсякдеч щина. 
Обьіщденньй -- повшедний, по- 

всякденний, поточний. 
Обьшкновенівє -- Звичай, пове- 

дінка, поведенція, налога, 
установа, заведенція, пове- 
лачка, звик. 

Обьшновенная | лиственница, 
раст. Іагіх Фесідца--мудре- 
нець, мулрень, мудрик, мол- 
рень, модрина. 

Обьікновенньй, о- звичайний, 
обичайний, о. 

Обьікновенньй  бараночникь, 
раст. Ргігтиїа уегі5--ключик. 

Обьіскивать,-скать -- обшу гу- 
вати,-кати; трусити, потру- 
сити. 

Обьіскивающій--трусій. 
Обьскь--трус, труска, труса- 

нина. - 
зо звичай, ужанція, 

звич; (правила приличія) 
-лад. 

Обьічнькй, о--звичайний, о, зви- 
чаєвий (о правб). 

Обь--обидві. 
Оєьтать,-жать - обігати, бігти; 

випереджати, дити. 
Обьгать--вибігати. 
Обьдать -- обідати, 

вати. 
Обіденньй--обідняшній, обід- 

ній; ая ваза-салятирчха. 
Обваньвшій--лідупалий, сху- 

добнілий, завбожілий, поз- 
- лиднілий, забіднілий капар. 

Обьднінів--збідніння. 
Обьдніть- схудобніти, завбо- 
жіти, позлидніти, забідніти, 
перезестися на, зубожіти, 
збідніти, збіднюватися,зої 1 
нитися. 

Обьдня -служба божа; (като- 
лическая) мша. 

Обідь--обід; обідання. 
Обвливать.-лить--білити, по 

білити; виправдувати,-дати. 

трапезу- 



ба 

Обьтовгнчьй  обрікоганий. 
Обьть -обрік:, обрік, обітни- 

ця; давать--рочить:ся, обрі 
катися. 

Обжщаніє--обі ниця, обіцянка. 
Обвщать, пообвщать--обріка 

ти, обректи, обітувати, обі 
цяти, помінити. 

С бязанность--повинність, обо 
в'язок. 

С бязанньй--повинний. 
С сязательно обов'язхово: 

конче. 
Сбязательньмй -- обов'язковий; 

конечний, доконечний; чем- 
ний, ввічливий. 

Обязательство-- обов'язок, умо 
ва, зобовязання. 

Обязьвать,-зать -- обов'язува 
ти,-зати; ся-обов'язуватися, 
помінитися. 

Оваль--закруглість. 
Оьальньй--закруглий. 
Овдовільй--повдовілий, зав 

довілий. 
Овдовіть --повдовіти, завдо- 

віти. 
Овесь,Яуепа забуа --овес;-Вуе- 

па пиіа овес голин; заячій, 
В. рабезсець-міТпиця. 

Овечій- овечий, вівчий. 
Опечка--овечка. 
Овинь, амбарь--пелевня, пе 

левник, пелевень, клуня. 
Овладівать,діть -- опанозу 

вати, нувати (кого, що), по- 
сідати, посісти (що); здобу- 
вати, здобути; (собою) перг- 
могатися, перемогтися. 

Овладфніе --опанування, здо- 
буття. 

Оводь--гедз, дрік, дзиз; бьшчій, 
Оегігиз Бомі5 огарь. 

Овощи (огородньєе)-огородина 
Овощникь,-ца--огородник, -ця. 
Овощь--городина. 
Оврагь--яр, язвина, ззір; овра- 

жекь;-приярок; поперечньй 
переярок:; поросшій льсомь 
байрак, степной-балка; от 
роги оврага - вибало 
обрьівистьми берегами-про 
валля. 

Овражистьй -яркуватий. 
Онвсяница, раст. Еезішса еїа 

Біог -- мітлиця, мітличина, 
Еез5іиса-кустриця. 

Онсянка, пг. Етібегіта сіїгіпейа 
-жовтобрюх, жовтогрулка. 

Овсяньй -- вівсяний; корені), 

Обатованньти -Обненой. 

раст.Тгадородоп рогтгіїо Йиті 
побородник; (кисель) джур; 
жур; (лепешка) вівсяник, 
(мука) вівсянка. 

Овца-- вівця. 
Овцеводство--вівчарство 
Озцеводь -вівчар. 
Овчарка--чабачка, кунлель. 
Овчарня--чабарня, кошара. 
Овчарскій --вівчарський, 

банський, 
Овчарь- чабан, 

дарь, гойдарь. 
Овчина--смушок. 
Овчинникь--чинбарь, кушнирь, 
«кушнір, кожнярь. 

Овчинньй--смушевий, 
ковий. 

Овшивіть--звошивіти. 
Огарки (вьшгорввшіє остаткь) 

--жужелиця, жужіль. 
Огарокь--недогарок. 
Огарочньй -- жужільовий; не- 

догарковий. 
Огибь -обгин. 
Оглавленіе--Оглав, зміст. 
Оглавль (у узль) --наголовач. 
Огласка--яса, ясина, розго- 

лос. 
Оглашать,-сить -- оголошати, 

сити, розголошати, - сити, 
окликати, окликнути. 

Оглашеніе (церковное о брак5) 
оповідь, сглас. 

Оглобля -голобля. 
Оглохльй--оглухлий. 
Оглохнуть - оглухнути; (нем- 

ного) приглухнути, (поте- 
рять слухь) занечуяти. 

Оглупіть - обезглуздіти, злур- 
ніти. 

Оглушать, шить -- приглушу- 
вати, приглушити, (ошело»- 
мить) зачмелити; (ударомь) 

ча- 

вівчарь, гай- 

смуш- 

ошепулити. 
Оглушеніе--глушіння, приглу- 

шення. 
Оглушительньй, о--Глушний, 

заглушний, приглушний, о. 
Оглядка-оглядання, озирання. 
Оглядьвать, діть - - оглядати, 

-глянути, озирати, рнути, 

Оглядьваться,-нуться --Огля: 

датися, путися, озиратися, 
-рнутися, 

Оглядіться --огледітися; 
менутися; оговтатися. 

Огневилньй--вогнистий. 
Огневикь, мед. -бокорван. 
Огневой--огневий, вогневий. 

сха- 



Огиедь.шащій- Одарять. 

Огнедьшащій--огнепашілий. 
Огненная фасоль, раст. Рба5ео- 

ше гпиййбоги5 -- королів 
цвіт. 

Огненньй-- вогняний. 
Огнепоклонникь -- вогнехва 

лець. 
Огнестрільньй -- стрільний, 
пальний, (оєоружів)--стрі 
льба, пальба. 

Огнетушитель, тех. -- вогне 
гасник, 

Отнеупорньй--вогнетривалий. 
Огниво -кресало, кресиво. 
Оговаривать,-рить -- обгудису 

вати, обгудити, обмовляти, 
звити, ославнляти.-стазити. 

набріхувати, брехати; поя- 
сняти,- нити. 

Оговорка -- пояснення: засте 
реження собі чого, умова. 

Оговорщикь,-ца- набрехач,-к.. 
обмовник,-ця. 

Оговорь--набрехи, обмова, до- 
казка. 

Оголіть--обголіти. 
Огслять,лить --  обголяти, 

-лити, зголити. 
Огонекь--вогник. 
Огонь--вогонь. 
Огораживать,-дить -- хистити, 

обхистити;  (заборомь) -- 
опарканквати, опарканити, 
тинити, обтинити. 

Огородная мята, раст. Зіорае 
оїдт игіпи5 - любидра. 

Огорсдничестно--городництво. 
Огородньй - городний. 
Огородь -- город,  загорода, 

зільник. 
Огорожа- дінниця. 
Огорошить-- ошарашити. 
Огорчать, чить -- завдавати, 

-дати жалю кому, засму- 
чати, тити. 

Огорчаться,-читься- розжаля- 
тися, розжалитися. 

Огорченіе-згризота. гризота, 
грижа, прасунок, зазнобка. | 

Огорченньй 
маркітний. 

Огорчительньт?, о -гризотний, 
прикрий, о. 

Ограбить, отнять -- заграбу 
вати, зграбувати, порабу- 
вати, обдерти. 

(недовольньй)-- 

Ограда--огорожа, горожа, ого-. 
рода, заграда; сплетенная 
изь хвороста--тин, плії, 
нйса; дощатая--паркан, пар- 
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кання, баркан, діловання; 
изь кольевь -частокіл: изь 
жердей -- вір'я, завора; рь- 
шетчатая -- штахети, шта- 
хетник; изь кольшков или 
віЬтвей--завірки. 

Ограждать, дить -- ГОродити, 

загородити; захищати, хи- 

стити, захистити. 

Огражденіе--городьба; захист 
Огранивать, нить--шліхувати 

ошліхувати. 

Ограниченіе--обмеження. 
Ограниченность--обмеженість: 

помірність. х 
Ограниченньй -- обмежений; 

недоумкуватий. 
Ограничивать, чить --обмежа- 

ти, межити; спиняти.:нити. 
Ограничительньй -- обмежли- 

вий. 
Огранка--шліхованка. 
Огребат», огрести--оскромад- 

жувати, оскромадити. 
Огромньй -- силющий, вели: 

чесний, величенний, дебе- 
ленний. 

Огрубівать,-бЕть --огрубати,- 
грубти; шкарубіти, зашка- 
рубіти. 

ОгрубЕльй --огрублий. 
Огрубвніе- огрублість. 
Огрузать,-знуть-- занурятися,- 

ритися. 
Огрьза--сварливець,-виця. 
Огрьзаться, ссориться--осва 

рюватися. 
Огрьзокь--нелогризок. 
Огузокь - огузка. 
Огузье- підхвістя. 
Огуломь--навгул. 
Огурець, Сиситпіз 5аїїБи5--огі- 

рок, курок, гірок; (моло- 
денькій) пуп'янок; (старьт! ) 
жовтяк; (соленьшй и пусто; ) 
піяка. 

Огуречникь, раст. Воггадо ої 
Ясіпаїіє--огірочник. 

Огуречньй--ог рковий. 
Огурчикь--огірочок, гурочок, 

гірочок. 
Огустівать, стіьть-густішати, 

погустішати. 
Огустільі--згусклий, 
Одалой, раст. Еипрбогбіа рго- 

сега- молочай, молочка. 
Одареніе--обдарення, надар 

ня; (приданьмь) 
ження. 

Одарять,-рить --обдаряти, ри 
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ідно: єдиний, єдина, єдине; 
сам, сама, само. 

Одичалость -- роздичалість, 
роздичілість, здичалість, 
здичавілість, одичавілість, 
дича. 

Одичальй -- роздичалий, роз- 
дичілий, здичалий, здича 
вілий, одичавілий. і 

Одичать--здичавіти, здичіти; 
сдфлаться нелюдимьмь -- 
знелюдіти. 

Однаждьм-раз, якось, одного 
часу, ідного разу. 

Однако--проте, одначе, пре- 
цінь. 
ти, надаряти, надарити; 
(приданьмь) випосажати,- 
-жити. 

Одежда-- одежа, одіж, одія, 
одягало, одіва, приодіва, 
покриття, зодяга, хвантя, 
чоща, (богатая) шата; (вь 
кот. кто либо пересділся) 
--перевдяти. 

ОдеревенЬлость -- 
лість. 

Одеревенільшй - здервенійлий 
ОдеревенЬть здервеніти, 

полревніти, задеревіти, зде- 
рев'яніти задерев'янети, за- 
цупіти, збучавіти. 

Одержать- (верхь) гору 4 Взя 
ти, перемогти. 5 

Одержимьій-- опанований(Ким), | 
підлеглий (кому). 

Одерь - шкапа. 
Одесную,по правую сторону- |; 

подесьбіч, праворуч. 
Одинаково-- однаково, зарічн: 

зарівно, нарівно, так сам" 
Одинаковьш--однаковий, те 

кий самий: (односортньій; 
однолишній; (на обБ сторо 
нь, оматеріяхь) - личковий. 

Одиначяьй--непаристий. 
Одинешенекь -- самісінький. 

саміський. 
Одиннадиатьй - одинайця 

одинадцятий. 
Одиннадцать -- 

оцинадцять. 

здервені 

одинайцягь, 

Одинокій - самотній, самітниї, | 
фезприхильний, безпри | 
чальний, " 

Одиночество -- самота, само- |; 
тина, одиноцтво, одина. | 

Оглиночка- самітник; єдинак.; 

Одиночньй--окремий, осібни 
непаристий. 

Одкобортньй--Опнорядньй. 

Одинь, одна, одно-- іден, ідна, 
Однобортньй - однорядний. 
Одновесельньй -- одновесло- 

вий. 

Одноврєменно -го Одночасно, 

рівночасно. 
Одновременньй -рівночасний, 

одночасний. 
Одноглавьй--одноголовий. 
Одноглазьй--одноокий, оцно- 

зорий. 
Одноглазь--однозор. 
Одногодокь--одноліток,  річ- 

няк. 

Одногорбьй--одногорбий. 
Одногородньй--з ідного міста. 
Одногубьй - одногубий. 
Однодневньй--одноденний. 
Однозвучньй--одногучний. 
Однозначащій-- однозначний. 
Одногубьй--одногубий. 
Одноименньй-- одноназивний. 
Одной рукой- одноруч. 
Однокалиберньй - одномірний. 
Одноколка- біла. 
Однокольнньй--одноколінний. 
Оцнокольнчатьй -- одноколін- 

ковий. . 

Одноконечньй--однокінчастий. 
Одноконньй- однокінний. 
Однокопьтньй--однокопитний. 
Однократньй, о -- одноразо- 

вий, 0. 
Однокровньй--кревний. |. 
Однолепестньй -- однопелюст- 

ковий. 

Оцнолистньй--однолистий. 
Однолітній--однолітній. 
Одноліьтокь, ровесникь--опно- 

літок. 

Одномастньй--однобарвий. 
Одлномачтовьй -- однощоглий, 

Одномфстньй-на ідне місце 
Одноміьсячникь, раст. Апе- 

топе 5ііхе5ігі5- білий сон. 
Онноногій--одноногий. 
Однообразньй, о--одноманіт- 

вий, о. . 
Однопольй-однорядний; одно- 

статний. 

Одноплеменникь, единоязьу- 
ньй--одномовець. 

Однорогій - однорогий. 
Одноролдньй, о- одн кспінний: 

однобаховий; цільньй --од- 
ностатний, о. 

Однорукії--однорукий. 

Однорядньй--одногавний. 



Односложнь--Оживленів. 

Одиосложньйй- -односкладовий. 
Одноствольньй- поєдинзий. 
Олностворчатьй-- однодверця- 

тий; однокелепний (о рако- 
вингб). 

Одностебельньтй- одностеблий. 
Односторонній, о -- однобіч 

ний, о 
Односуставньй -- односуглоб- 

ний. 
Одноугольньгій--однокутний. 
Одноухій - одновухий. 
Однофамилець,-лица - фамилі- 

янт,-ка. 
Одноцвітньй- однобарвий. 
Одношерстньй -- одномастий; 

однововний. 
Однозтажньй- одноповерхий. 
Одобреніє - похвала. 
Одобрительньй,  о--Похваль- 

ний, о. 
Одобрять, одобрить -- похва- 

ляти. похвалити. 
Одолжать, одолжить -- СспоОєу- 

жати, спосудити, позичати, 
«чити. 

Ололжаться (у кого чімть),обра- 
щаться вь нуждь--принуж- 
датися (до кого чим). 

Одолженіе -- позика, позичка; 
услуга, послуга; приєм- 
ність, ласка. 

Одолівать,-Вть -- перемагати, 
перемогти. презмагати, 

-могти, намагати, замагати, 
-могти, побивати,-бити, пе- 
реважувати, - жати, - жити, 
посідати, присідати,-сісти, 

погулати, поконати, здо- 
лати, здоліти. 

Одолініе-- перемога, презмога, 
звитяжство, звитяга. 

Одрань--шкапа. 
Одрь--ложе; мари. 

. Одряхліть--зістарітися. 
Одуванчикь, раст. Іеопіодоп 

Чагахасит--кульбаба,  чіч- 
ник, молоч кгородовий, мо- 
лочій; Тагахасит РДеп5 Іео- 
піз Оезі.-кульбаба. 

Одувать,-дуть здмухати, 
-хнути. 

Одуматься -- хаменутися, сха- 
менутися,  поміркуватися, 
оханутися, обміркуватися. 

Одурачивать, чить--оступачу- 
вати, пачити, шалапутити, 

- ошалапутити, облазнювати, 
облазнити, забаламучувати, 
-тити, отуманювати, нити, | 
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охандужувати, жити, здур- 
нятн, пошити в дурні. 

Одуреніе -одур. заморо 
Одурникь" ядовитьй,  раст 

Якора ВеПадопа-- матритан 
Одурь--одур. 

Олуріватьріть чманіти" 
очманіти, туманіти, зтума 
ніти, потума»іти, оцапшіти, 
здуріти; (впасть вь безсозн. 
состояніе) очемеріти. 

ОдурбБльй -- тороплений, сту- 
манілий, зачумлений, (че- 
ловікь) очмана. 

Одурять- лурманити, 
чити, морочити. 

Одуряющій--лурманний. 
Одутловатьй -- задутий, наб- 

ресклий. 
Олухотвореніе--одухдвлення. 
Одухетворять,-рить -- одухов- 

ляти,-вити. 
Одушевленіе--одушення, 

маків- 

Одушевленньй -- (о предме- 
тахь) -животній. 

Одушевлять,-вить зо одуше: 

вляти,-вити. 

Одьшка--ялуха, лихавиця. 
Одфвальщикь--олівень. 
Одбванье -- прибірання, при- 

ір, одіва, одягання. 
Одівать, одіьть- одягати, гти, 

удягати, удягти, вбирати, 
убрати, надівати,- діти на 
себе. м 

Одіваться, дЬться--сдягатися, 
одягтися, удягатися, удяг- 
тися, прибиратися,-братися. 

Одьлять,-лить обділяти 
-литіИ. 

Одітьй, хорошо одЬтьй--оді)ж- 
ний, убраний, вист роєний, 
зодягний. 

Одбфяло- ковдра, ковдря, ко- 
вер; (шерстяное) ліжник; 
(тканое) коць. 

Одбфяніе -одіння, одіво. 
Ожега- опік. 
Ожерелье -- нашийниця, на- 

мисто, (у индюка) пабороки. 
Ожесточеніе--зажартість, зав- 

зятість, запеклість. 
Ожесточать,-чить -- озвіряти, 

-грити. 
Ожесточенньй зажартий, 

завзятий, запеклий. 
Оживать, вить -- відживати, 

-жити. 
Оживленієе- -віджива; жвавість, 
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Оживлять,-вить--опоживляти, 
опоживити. 

Ожидаємьй - сподіваний. 
Омиданівє -- чекання, сполі- 

"вання, сподіванка. | 
Ожигать -- чекати на, споді- 

ватися. 
Ожидающі?,-щая бумага -- 

неодлистоване завідом 
лення 

Ожиріть--розситіти, розглад- 
чати, розситчати. 

Озаботить -склопотати, закло- 
потати, 

Озаботиться, позаботиться (0 
ком») запіклуватися; (чЕмь) 
журитися чим 

Озабоченность--уклопочаність, | 
заклопоченість, затурбова- 
ність. 

Озабоченньй -- уклопочаний, 
заклопочений,  затурбова- 
ний, 

Озаглавливать,-главить -- да- 
вати, дати заголовок, 

назву. 
Озалачить -- завдати мороки, 

збити з пантелику. 
Озареніе - осяння. 

Озарять, рить--осявати, 
яти, освінути. 

Озлоравл» вать, ровить-- узпо 
ровляти, вити. 

Оздоровленіе - уздоровлення. 
Оземь-об землю. 
Озерньй- озерний. 
Озеро--єзоро; большое и глу 

гоководное-лиман; малень 
кое-- патолсча, ковдоба, 
длинное-потязь. 

Озимьшй--озимовий, назимий. 
Озимь--озимина. 
Озлащать, тить 

вати, тити. 
Озлить-зузлити. 
Озлиться - узлитися, розлюту 

ватися. 
Озлобленіе -- злість, 

тість, лютощі. 
Озлоблять, бить--озляти, 

лити, зазлити. 

ося- 

-- позолочу 

зажар- 

Озлобляться, биться озлятися, , 
озлитися, злобу взяти на 
кого. 

Ознакомить-освіломити, о0б-, 
знайомити. 

Ознакомиться, узчать (кого) 
--обізнавати, обізнати, спі 
знатися. познайомитися 
(сь кьмь). 

оз- 

Оживлять--Окаянньй. 

Ознаменованіє--ознака, зчак: 
пам'ятка. 

Означать, чить -- см. обозна- 
чать. 

Означенів- см. обозначечіе. 
Ознобь--лриж, дрижаки. 
Озолотить -позолотитни; зба- 

татити. 

Озорникь, ца--паливола, ва- 
ривода. колотник,-ця. 

Озорничать--зухвалити, беті- 
кетувати. 

Озорническій -- 
збитошний. 

Озорничество -- зухвальство, 
збитошництвс. 

Озорньй--зухвалий. 
Озябльй--змерзлий. 
Озябнуть--змерзти. 
Ой--ой; ой ли! хіба! невже! 
Оказаніє--висвідчення, вияв, 

показання. 
Оказаться (годньмь кь чему, 

способньмь) пгридаватися, 
придатися. 

Оказьвать-зать--зинити, ро- 
бити, давати, віддавати, 
зчесть-- звеличати. 

Окаїмлять,мить  (обшивать) 
--лямувати, залямувати, 
облямувати. 

Окаймляться, миться--облямо- 
вуватися, облямуватися. 

Окалина--жужелиця. 
Окаменить, сділать 

льмь--засклепити. 
Окаменьлость-- скам'янілістеь; 

окаменизна. 

Окаменьль;й--скам'янілий. 
ОкаменЬть -закаменіти, зака- 

м'яніти. 
Оканчивать. окончить--кін- 

чати, скінчити, викінчити; 
(дьло)  повершити; ся-кін- 
чатися, кінчитися. 

Окайчивать,коптить- коптити, 
обкоптити; обдимляли, 
-мити. 

Окапьвать,-копать -- обкопу- 
вати,-пати. 

Окармливать,-кормить --обго- 
довувати, дувати. 

Окатьвать, тать-- округляти, 
лити. 

Окачивать,-окатить 
ватиглити, обілляти, 

Окаячникь, - ца -- окаянець, 
-ниця, неокаянець, нниця, 

Окаянньй--охаблений, неома- 

зухвальчий, 

тнер- 

обли- 



окмвань юкровавить. 

яний, окая 
нець. 

Океань--океан. 
Окидьвать,-нуть -- обкиплати, 

-кинути; (взором') озирати, 

-рнути. ко. 
Окисаніе- кисніння. 
Окисать,-снуть--киснити, ски- 

сніти. 
Окисель, хим.- Окис. 
Окисленіє -квасніння. Й 
Окислять, слить -- квасніти, 

сквасніти. 
Окладистьшй--(о бороді) широ- 

кий. - 
Окладної -шатний; листь,рас- 

кладка подати--компут. 
Окладь--шати (на иконахь); 

платня, сембриля, сембреєля. 
Оклеветате--обрехати, осла- 

вити, обмовити. 
Оклевать--обдзюбати. 
Окленйть--обліпити. 

Оклейка- -Обліпка. 
Оклейщикь--обліпник. 

неприкаяний, 

Окликнуть, позвать (кого)-- 
нагукати, оклекнути, гук 
нути. 

Окликь--Озов. 
Окно--вікно. 
Окованньй-- окутий, кований. 
Оковать--укувати; закувати; 

(колеса шинами) бушувати. 
Оковьм--кайдани, чинчерні, за 

ліза, пута, заков. 
Околачивать, -колотить - -обби- 

вати, бити; ся-байдикувати 
Околдовать -- учаклувати, за- 

чарувати, завідьмувати. 
Околдовьвающій  (напитокь) 

--приворотний. 
Околесить--об'їздити. 
Околесица--банелюки, бридня 
Околица-- околиця, округа; ма 

нівець: царина. 

Околичность -- околиця; піл 
ходці. 

Около-(в.3лЬ) коло, біля, по- 
біля, поміж, уз, (вокругь) 
навколо. навкруги; близьки 
край чого. 

Окслоплодникь, бот. -- насіїї 
чик, 

Околосердіе, анат. 
околотень--уббіїге. 
Околотокь -- окопиця, куток, 

округа. 
Околоточньй-- сус ідній, ломіж- 

ний, околишній. 
Околпачить--одурити. 

осердя. 
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Окольшекь-- околиця. 
Окольньшй -- поміжний, сусід- 

ній; --путь-манівці. 
Околіть -- сковизнути, дуба 

дати. 
Окомелина--окоренгк. 
Окомелокь--деркач. дряпак. 
Оконечность -- кінець, край; 

ріжок. 
Оконница--рама, варцаби. 
Оконньй--віконний, (стекло) - 

тахля, шибка;  (косякь) 
лутка. 

Оконопачивать,-патить -- гло- 
СЄити, псглобити. 7 

Оконфузить--засоромити. 
Окончаніе -- скінчення, укін- 

чення; (конець)приконеччя. 
Окончательньйй, о -- остаточ- 

ний, о. 
Окопаться, засьсть-ошанцю- 

ватися. 
Окопникь закіпник; раст. 

З5утріпуїшт  обісіпаїе- живо- 
кіст. 

Окопь--закіп, шанець, окіп. 
Окорокь - окіст. 
ОкосматЬьть--закошпатіти. 
Окостеніфвать,нфть --костені- 

ти, закостеніти: заклякти, 
сдубли. 

Окостенільй -- закостенілий. 
Окостеньніе- -закостеніння. 
Окоченьльй--закляклий, ук- 

ляклий, заціпенілий, одуб- 
лий, одубеніл ий, окацублий, 
дублений. 

Окочейвть -- одубіти, олубти, 
одубеніти, заклякнути, ока- 
цубнути, заціпеніти, укляк- 
нути. 

Окошечко --віконце, віконечко. 
Окраийвать,-кроить --обтинати, 

тяти. 
Окранна--край. 
Окрасить--забарвити, пофар- 

бувати; вь красньїшй цвіть- 
зачервонити; вь синій цвьть 
осинити. 

Окраска-- пофарбування. 
Охрестить у хрест увести. 
Окрестность - окопишя, уколи- 

ця, округа, окія, окруло 
ність. 

Окрестньй - околиштий. 
Окросте--навколо. 
Окривільй--безокий. 
Окрикнуть -гукнути. 
Окрозавить- закрівавити, по- 
крізазвити, заютити, 
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Окровавиться- -закрівавитися, 
укрівавитися, покрівавити- 

ся, заюшитися, замазчи- 
тися. 

Окровавленньй -закровлений, 

скрівавлений, укрівавлений. 

Окроплять;- -«пит»-- закропляти, 

закропити, спорськувати, 

-кати, шпувати, пошпувати- 
Окрошка--холодець, холодник. 
Округленіе--закруглення. 
Округлить--закруглити. 
Округльй -- круглявий, круг- 

лястий. 
Округляться--кругліти. 
Округь- округа; окіл; 

циркул; окружність. 
Окружать, жить- оточати,-чи- 

ти, обводити, вести. 
Окружность--околиця; кружи- 

на, кружиня, 
Окружньй -- округовий; око- 

лашний, окружний. 
Окрьлиться--окрилатіти. 
Окрьлять-- надкриляти. 

Окріпнуть--уматерніти, ума- 

обвід; 

теріти, умоцюватися, під- 
жити. окремезніти, остер- 
бати. 

Октябрскій--листопадовий. 
Октябрь -- листопад. 
Окулировать -- щепити, очку- | 

вати. " 
Окунуть-занурити, окунути. 
Окунь, рьіба - окунь. І 
Окупать, пить, ся -- скупляти, 

-пити,-ся. і 
Окуривать, рить--накурювати, | 

накурити- 
Окурокь--недоку рок. ' 

Окутьвать-тать (плотно) --|! 
обтупювати,обтулити(силь 
но, для испаринь) тушку- 
вати, затушкувати. 

Окучивать,-чить - підгортати, 
підгорнути, обгортати,-рну- 
ти, підбивати, бити. 

Окучникь--сапа. 
Оладьи--оладки. 
Олеандрь, бот.- олеандер. 
Оледенільшй --зледенілий; зак- 

рижнілий. 
Оледеніть--зледен іги,закриж- 

ніти. 
| 

Оленій -- оленячий, рагляко- 
вий. 

Олень, здоол.- рагляк, Олінь. 
Олень-жукь -- рогач, рогаль, 

тилун. І 

Окровавиться--Опаивать, 

Оливка, Оіеа еигораса -- мас- 
лина. 

Оливковьій -- оливчаний; ма- 
сло--олива. 

Олово -цина: - 
Оловяньй -циновий. 
Олухь--бейбас, бельбас, 

бал, йолоп, бевзь. 
Ольха зеленая, Віпи5 уігідї5-- 

леліч, лемич, вільха. 
Ольховина--вільшина. 
Ольховьій--вільхивий. 

цим- 

Ольшанка, раст.  Мобасі'їа-- 
трясихвістка. - 

Оляйка, пт. Сіпсіцз адиїїайісиь 
-ріпник. 

Омегь пестрьй, раст. Сопішп 
тасиїаїшшт--свистюля, бле- 
кота, сикавка, дудва. 

Омела бЬлая, раст. Мізсит 
аїбит -- ямелина, шульга, 
ивилга, івилга, імела, оме- 
льга, обмила, помело. 

Омерзительньй, о--мерзений, 
огидним. гидотний, о. 

Омерзініе -- огида, мерзота, 
брид, бридота. 

Омертвівшій--змертвілий, 
Омертвініе - змертвіння. 
Омертвіть--змертвіти. 
Омовеніс--обмивання. 
Омочать, чить -- умочати,-чи- 

ти, закропляти, закропити. 

Омрачать,-чить--темнити, за- 
темнити, темрити, затем- 

рити. 
Омуть-глиб, яма; водовороть 

--крутіж, крутило, крутли- 
вець, крутликиця. 

Омивать--см. обмьвать. 
Онанизмь--солодійство. 
Онанисть--солодій. 
Онь, она, оно-він, вона, воно. 
Оньй--той, отой; він. 
Оніфмечиться- переніме 

знімчитися. 
Оніьмьльй--занімілий. 
Оньмініе--заніміння. 
Оньміть--заніміти. 
Опавшій--спалий. 
Опадать,опасть -- обсипатися, 

-сипатися, облітати, летіти; 
спадати, спасти, стухати, 
-хти. 

Опаздьгвать, опоздать- опізня- 
тися, - нитися, припізцня- 
тися, нитися; забарятися 
ритися. і . 

Опамйвать, опонть--опоювати: 
олгіти, 

читися, 



Опала--Опозоренньй. 

Опала--неласка. 
Опаленньй  (солнцемь)-при- 

ражений. 
Опалзьвать, - ползти -- обла- 

зити, лізти; сповзати, зти. 
Опальньй -- унеласкавленнй; 

занедбаний, занехдяний. 
Опаливать, - лити -- засмалю- 

вати, засмалити, зашма- 
лити, (битую птицу) забу- 
жувати. 

Опамятоваться--очуняти, стя- 
митися. 

Опара--запара, розчина. 
Опаршивіть - ошолудивіти. 
Опасаться - опасуватися. 
Опасенів--опаска. 
Опасливьшій--бережкий. 
Опасность--небезпека, 

печність, непевність. 
Опасньй, о--небезпечний, о. 
Опахало--вахлир. 
Опахизать,-хнуть-обмахувати, 

-хнути; ся  обмахувгтися; 
обгортатися,-рнутися. 

Опачкать - укаляти, закаляти. 
забруднити. 

Опачкаться--укалятися, зака- 
лятися, забруднитися. 

Опека-- опіка. 
Опеканіе--опікання. 
Опекунскій--опікунчий. 
Опекунствовать  (надь чЬм'ь) 

--опікуватися (чим). 
Опекунь,-ша - опікун, -ка. 
Опеленать -сповити. 
Опенокь, грибь--опеньок. 
Опепелить--спопелити. 
Опережать, -дить-- спережати, 

спередити, попережатися, 
-дитися. 

Оперенньгй--опернатілий. 
Опериться- -опернатіти, 

ритися. 
Опечаливать, лить -- смутити, 

засмутити, зажурювати, за- 
журиги, за-корбити. 

Опечаливаться,-литься, -- за 
журюватися, зажуритися, 
засмучатися, титися, засу 
міти, засмутніти, засмуту- 
вати, стужитися, посуміти, 
охмиріти, осмутніти. 

небез- 

опе- 

Опечатка -- помилка, друко- 
милка. 

Опечатьвать, тать - запечату- 
вати,-тати. 

Опивки--недопивки. 
Опиливать, лить -- обпилюва 

ти, ляти. 
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Опилки--трини, трачиння, рі- 
зовини, тирса, тротовина, 
(метал.) ошурка. 

Опираться,-реться -спіратися, 
спертися (на чому). 

Опираясь -опірці. 
Описаніє опис. 
Описатель,-ница --описач, -ка, 

описувач, ка. 
Описательньй--описовий. 
Описка--помилка, писомилка. 
Описьвать,-сать сг описувати,. 

-сати; цінувати, поцінувати. 
Опись- спис, реєстр: (оцьнка 

имущества) цінування. 
Опій--опій. 
Оплаканньй--оплаканий. 

Оплакивать,-ка ть -- оплакува- 

ти,-кати. 
Оплата--оплат, виплат. 

Оплачивать, тить -- оплачу- 
вати,тити. 

Оплевьвать, плевать -- опльо- 
вувати,-плювати; зневажа- 

ти, жити. 
Оплескивать,-кать-- обхлюпу- 

вати, обхлюпати. 
Оплетать, оплесть--поплітати, 

поплести. 
Оплеуха-- ляпанець, личман, 

фацка, лящ, намордень. 
Оплодотвореніе--заплід. 
Оплодотворительньй --- зап- 

лідний, 
Оплодотворять,-рить - літити, 

улітити. заплодняти, нити. 
Оплоть - тверджа, твердиня. 
Оплошать--помі литися, схи- 

бити. 
Оплошность -- необачність, 

неувага, недбальство. 
Оплльвать,-пльть -- опливати, 

-нути. 
ОпліЬсневьЬльй--цвілий, 
Опльсневіть- зацвісти. 
Опльшивільй -- голомшивий, 

голомозий. 
Опльшивіть--вилисіти. 
Оповістить--сповістити, опо- 

вістити. 

Оповіфщеніе - оповістка. 
Оподлиться -знікчемніти. 
Опоекь--габельок. 
Опоздальй--запізнілий, 

нілий. 
Опозданіе -- запізнення, спіз- 

- нення. 
Опознавать,-знать -- роспізна- 

вати,-знати. 

спіз- 

Опозоренньй -зган єблений. 
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п Спозорить -- знеславити, зга 
небити, зганьбити. 

Опойковьій--габельковий. 
Ополаскивать, - лоскать, - лос- 

нуть--обмивати,-мити. і 
Ополчать, зиться -- узброю- ! 

вати, оіти,.ся, | употужни 
тися на кого. і 

Ополченець--рушенець. і 
Ополченіе--рушення. і 
Ополячить,-ся- поляшити,-ся | 

полячитися, зляшитися. і 
Опомниться--хаменутися, сха | 

менутися, стямитися, оба- 
торитися, обатуритися. ! 

Опора-підпора; оборопа, за 
тула; тверджа. . 

Опорки, туфли--кацці, (един.) " 
капець. 

Опорньй-підпорний; оборон- 
ний. 

Опорожнять,нить -- перепо- 
рожнювати, перепорожня- 
ти, перепорожкнити, спо- 
рожняти, випорожняти,-ни 
ти. 

Опорочить--зганьбити, огиди 
ти, зганити, знеславити. 

Опостьльй - оприкривий, осо 
ружний, огидний, отидлий, 
обридлий, остобісіпий. 

бпостьльть -- оприкритися, 
огиднути, осоружитися, об- 
риднути, остобісіти. | 

Опохміляться -- похмелятися. 
Опочивальня -спочивальня. 
Опочивать, чить--відпочивати, 

чити; засинати, снути. ' 
Опозтизировать-- упоетизува- | 

ти. 
Опоясать,-ся- оперезати, - ся, 
"упасати,ся, підв'язати, ся, 
запрезати,-ся,  перепнут», 
-ся. 

Оправа - оправа, омета. 
Оправданіе - виправдання; ску- 

за (извиненіє, отіоворка). | | 
Оправдательньй--виправаний, 

виправдальний; (цокументь) 
посвілконий 

Опраєдьівать, дать  оправло 
вувати. о опрандити, 0 вис, 
правдувоси, дати; правди" | 
тн, виправдати: успранец | 
ливлювати -ливити; (слона, 
падеждь) справджатн, дити ! 

Оправка- справляння. 
Оправпенньй--оправзий. 
Оправлять,-вить-- оправляти, 

вити. 

сгорить--Опрятньй. 

Оправляться,-виться -- попра- 
вляти на собі що; олужува- 
тиржати. 

Опрастьвать,-тать -- перепо- 
рожнювати, перепорожни 
ти, перепорожняти. 

Опрашива ь, сить -- питати, 
виспитати. 

Опреділеніе--визначення: (су- 
дебное) постанова, вирок, 
присуд; настанова (на долж- 
ность); призначення (жело- 
ванья, плать); (грам.) при- 
даток прикметниковий. 

Опредбленность--певність,ви- 
разність, визначеність. 

ОпредЬленньй, о -- певний, 
твердий, визначений, допо- 
відний, о. 

Опреділимьій--визначенний. 
Опредблительньй--визначаль- 

ний. 
Опгельлять,лить-- визначати, 

визначити;  постановляти, 
-вити, присуджувати,-дити, 
вирікати, - ректи; призна- 
чати,-чити;  настановляти, 
-вити. 

Оориходовать -- заприбутку- 
вати. 

Опровергать,-гнуть --спросто- 
вувати, тувати. 

Опрснерженіє - спростування. 
Опрокидьваніє -перевертання. 
Опрокидьвать, кинуть --пере- 

вертати, перевернути, пере- 
кидати, кинути, перекаба- 
чувати,-бачити,-ся. 

Опрометчивость -- неопантро- 
ваність. 

Опрометчивьй,о- неопантро- 
ваний,о. у 

Опрометью--стрімголов, 
тепом, прожогом. 

Опрось--допит, випитування. 
ОлротивЕвшій--остогидлий. 
Опротивіть--огиднути, збрид- 

нути, обриднути, оприкрі- 
тися, осоружитис», осто- 
гиціти, остобісіги. 

Оприєскивать, - скать - снуть 

спорськувати,снути. 
Опрьсєнокь--маца. 
Опрятность--чепурість, охай- 

пість, мопрегність, чупар- 
ність, хендогість, ха?пість, 
харність, харапузність, 
штепурність, шпетність, 
охайлибість. 

Опрятиьй, 9 - чепурний, 

про- 



Фптическії -- 

охайний, охайливий, шпет- 
ний, штепурний, харний, 
харистий, харапутний, хай 
ний, попретинй, чупарний, 
хендогий, 
кібливий, 2. 

Оптическій - оптичний, 
Оптовьй--гуртовий. 
Оптомь--огулом, гуртом, 

галом. 
Опубликовьвать, -ковать, 

оголошу вати, оголосити. 

Опускать, стить -- спускати; 
спустити; (внизь) присад- 
жувати, присадити; (голо- 
ву) хнюпитися, хнюпити 

голову, понурити; (шлюзь) 
заставляти, тавити. 

Опускаться,-ститься --падати, 
спацати, впасти, спасти; 
похилятися, -литися під 
чим, уклякати, кти, зане 
падати, підупадати, розле- 
дащіти; вь глубину заглиб- 
люватися, 

Опускной--спускний. 
Опускь--спуск; спуст. 
Опустоп ать, шить --плюндру: 

вати, сплюндрувати, пере- 
плюнлрувати. 

Опустощеніеє - плюндрування. 
Опустошитель, ница -- плюн- 

дровник, ця. 
Опустошительньй--плюндрів- 

ний, плюндровний. 
Опустіть -спорожніти,  спу- 

стіти, спусткувати; вилюд 
нитися. 

Опустільй 
спустілий. 

Опустінів--пустка, спустіння. 
Опухать, хнуть-- пухти, спу- 

хати, спухти. 

Опухльй--спухлий. 
Опухоль--опух; шишка--мор- 

туля; (вьимени) осовище. 
Опухшій -запухлий, опухлий. 
Опушать, шить -- обхутрову- 

вати, рувати. 
Опушка--(льса) узлісся. узлі- 

сок, р залісок,  надулісся; 
(мЬховая) бабак. 

Опущеніе--опуст. 
Опитность--досвідність, 

свідченість, вправність. 
Опьтньй--досвідний, досвід 

чений, вправний, гробант- 
- ний; (человікь) пробант. 

Опльть -- досвід: 
спиток, експеримент. 

кукібний, ку 

за- 

спорожнілий, 

до- 

спробунок. . 
б 

урудів. аії 

Опьянить--сп'янчити. 
Опьяніьльй--підпилий. 
Ольяньніе--упій. 
Ольяньть,--сп'янчитися, упи- 

тися. 

Опьяняющій--п'янкий. 
Опіьшить- збентежитися, сто- 

ропіти. 
Опять--знов, знову. 
Оранжевьй -- червоножовтий, 

жовтогарячий,  жовтожар. 
Оранжерейньй--тепличний. 
Оранжерея--теплиця. 
Ораторскій--промовницький, 
Ораторь--речник, промовець, 

красномовець, бесідник, 
промовник, казатель. 

Орать--галасати,зіпати,  ре- 
гетувати, галасувати, зі: 
пати, зіпонути. 

Орбита-орбита. 
Организація--организація. 
Организмь--организм. 
Организовать--организувати, 
Органисть -органистий. 
Органическій--органичний. 
Органь,муз.--вігран. 
Органньй--віграновий. 
Органь -- орган;  (половой) 

природжіння, природа. 
Оргія--гульня. 
Орда--орда. 
Ордень--ордер, кавалерія. 
Ординарньй--звичайний. 
Орель--орел. 
Оржавільй-- іржавий. 
Оригиналь--оригинал, перво- 

твір; чудасій 
Оригичальньй -- оригиналь- 

ний, первотворнни; чудний. 
Оріонь, астр.--чепіга, косарь. 
Оркестре--оркестр. 
Орленок--орля, орлятко. 
Орлики, раст. Вадиіїедіа уці- 

дагіз -голубки, орлики. 
Орлиньй--орлячий, орловий. 
Орнаментировать--орнаменту- 

- звати; (точками) цяткувати. 
Орнаменть -- орнамент, фи- 

гель. 

Оробинець, раст. ТурбБа апдуь- 
пеоїййа--рогіз. 

Оробіть-- злякатися. 
Орошать,-сить--зросити,  за- 

росити; (слезами) припла- 
кати. 

Орошенієе--росіння. 
Оруліє, инструменть--знаряд- 

дя, справилля, начиння; пу- 
шка-гармата. 
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Оружейнихь--збройдачнк. 
Оружейїньй  -- збройовнийм: 

складь збройовня. ї 
Оружіє--збрбя: | огнестріль- 

кос зброя пальна; холодног 
-зброя січна, 

Орхись-Дремликь, раст. Ог 
сріз Могіо--зезюльки. 

Орьховьшій-- горіховий. 
Орьхь--горіх; (пустої, запле 

сніьвшій)-снітяк; (двойной) 
спариш; (пустой) дутель, 
мсклак, свистун; (вьілевшій І 
изь скорлупь вилущок; 

(грецкій) волоський, кістяк. 
Орвбшекь (чернильньй) -- ду 

бівка. 
Орьшина-горішина; ліщина. 

- Орьшникь- ліщина, ліска, лі- 
щаниця, ліщебник. 

Ореографическій -- ортогра: 
фичний, правописний. 

Ореографія -ортографія, пра 
вопис. 

Оса, Мезра--оса. 
Осадка- (судна) углибка: (зда- 

нія) осідання. 
Осадньй--обложний. 
Осадокь- хус, хвус, фус, джу 

мига, гуща; (атмосферь- 
ческіи) Опад. 

бружейникь -Обиплогть, 

| Освистьвать, тать -- осписту- 

Осадочньшй -- фусовий, джу- | 
мижний. 

Осаждать, лить -- облягати, 
-гти, ложити: - хим. фусу- 
вати, зфусувати. 

Осажцаться, осіьсть -- осіда 
янся, о осістися, осідати, 
осісти. 

Осажленньй--обложений; сущ. 
--обложенець. 

Осаживать, - дить -- СпИиняти, 
нити; внизь-присаджувати, 
присадити; (лошадь) - зби 
вати, збити. М 

Осанистьй, о - штатульний, 
ставний, поставний, о. 

Осанка-поствва, статура. 

Осванвать, ся нть, ся - приз 

вичаюватися,-ітися,обговту- 
вати-ся, обговтати,-ся, об- 
викати,викнути,  пригов 
татися, оббутися,  оговта- 
тися. 

Освидітельствованіе- - освіду- 
вання. 

Освидітельствовать -- освіду- 
вати. 

Освиріпіть -- розлютуватнся, 
озвіритися. 

вати.-стіти. 
Освободитель, пина - визволь- 

ник, ця. 

Освободительньй -- визаоль- 
ний. 

Освобождать,-дить -- визволя- 
ти,-лити, увільняти,-нити, 

опрощувати, опростати. 
Освобожденіє -внавіл, визво- 

лення, увільнечня. 
Освобожденньй -- визволений; 

сущ.  визволенець. 

Осввдомительньй -- інформа» 
ційний. 

Осв'бдомленіе--інформація. 
Освідомлять,-ить -- інформу- 

ваги, поінформувати. 
Освьломляться,-миться--дові- 

дуватися,-датися, звілува- 
тися, звідатися. Й 

Освьжать, жить -- свіжити, 
відсвіжити. 

Освіжевать--оббілувати. 
Освіьженіє--відсвіження. 
Освітительньй-- світловий. 
Освьщать,-тить, ся - освітлю- 

вати, - тити, усвітляти, 
-тлити,-ся. 

Освьщеніе--освітлення;  сві- 
тло; (напр., на лістниць, 
при операціи) присвітка. 

ОсеБщенньй-- освітлений. 
Освящать, тить, ся -освячати, 

освячувати, освятити, ся. 
Освященіе -- посвячіння, по- 

святство, 
Осель--осел. 
Осенній--осійній. 
Осень--бсінь, осениця. 
Осеребрять-рить -- сріблити, 

посріблити. 
Осерчать -розгніватися. 
Осетрина-осятрина, ясетрина. 
Осетрь осятер, осетер, ясетр. 
Осиливать, осилить--подужу- 

вати, подужати, замогати, 
перемагати, могти, переси- 
лювати,-силити. 

Осина, Рориійз ігетиїа--осика, 
трепета, осичина. 

Осинникь -осичина. 
Осиногикь, грибь- Воієіця їш- 

іец5--маслюк. 
Осиновьшй -осиковий, осича- 

ний. 
Осиньй--осиний; гнібздо--оск- 

ще. 
Оселокь--брусок, оселка, брус, 
Осиплость--хрипка, хрипавка, 



Одсипнуть-- Осміливаться. 

Осипнуть--охрипти. 
Осиротить--засиротити. 
Осиротіть -- усиротіти, заси- 

ротіти. 
Осіять--осяяти. 
Оскабливать,-лить --оскромад- 

жувати, оскромадити, об- 
скрібати,-скребти. 

Оскаливать,-лить -"вищеряти- 

грити. | 
Оскверненієе - опоганення; зне- 

вага, знечестя. 
Оскзернять,-нить -опоганюва 

ти; опоганити; зневажати, 
-важити. 

Оскверняться,-ниться --опога- 
нюватися, опоганитися. 

Оскабливаться.-иться -- оски- 
рятися, оскиритися. 

Осколокь--скалка; (стекла) - 
скляничина. 

Оскомина -оскома. 
Оскопитель--халаштун, завер- 

тайло, валашал; валашай- 
ник. 

Оскопленньй--валашний; 
лаштан, валихан. 

Оскоплять,- пить --халаштати. 
халащати, валашати, ова 
лашити, завертати, рнути. 

Оскорбитель, ница--образник, 
-ця, уразливець. виця. 

Оскорбитальньй, о -- уразли 
вий, образливий, о. 

Оскорбленіте -- образа, шваба. 
ураза, зневага. 

Оскорблять, бить -- ображати. 
уражати,-разити, кривдити, 
перекривдити. 

Оскоромить,-ся--поскоромити. 
змаститися, спорзкити,-ся 

Оскребать, оскрести -- обскрі- 
бати,-скребти. 

Оскудьвать, діть- нікчемніти, 
знікчємніти,  скудуватися, 
скупатися. 

Оскудільй--знікчемнілий,ску- 
далий. 

Оскудбніе--знікчемніння, ску 
дання. 

Ослабленіє -- ослаба; попуск 
Ослаблять,-бить(веревку,напр) 

-гпопускати,-стиги, надла 

вати, дати; (силь) знеси- 
лювати,-лити. 

ОслабіЬвать, бБть-- хляти, хля- 
нути,  охлясти, захлясти, 
замлівати, - мліти, отати, 
подаватися; (расшатьвать 
ся) послабати, люзувати- 

ха- 

і 
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ся, поохлЯбуватися, охляб- 
нути; (о морозі) пересісти- 
ся. 

Ослаб Бвший--підупалий, охля- 
лий, замлілий. 

Ослащать, осластить--солоди- 
ти, підсолодити. 

Осленокь--осля, ослятко, 
Ослизнуть--поснядіти, 
Ослица--ослиця. 
Ослушаніе--непослух. 
Ослушиваться,-шаться--неслу- 

хатися, непослугатися. 
Ослушникь -неслух. 
Ослушньй--неслухнячий. 
Осльшаться --недочути. 
Осльшка--недослух. 
Осліпительньй,о -сліпутий,о, 
Осліпленіе- осліп; засліг, за- 

сліплення. й 
Осліплять, пить --осліпляти, 

-пити; засліпляти, заслі- 
пити. 

Осльпнуть--утемніти, затем- 
ніти, отемніти, осліпнути. 

ОслЬьлью --сліпма, сліпицею. 
Ослякь--ослюк. Й 
Ослятнихь--осляр. 
Осмаливать,-лить --усмдлюта- 

ти, -лити. 
Осматриваніє--оглялання, ог 

ляди, розглядини. 

Осматривать, тріть --орляда 
ти,діти, розглядати,-діти. 
ся зоглядатися, -глядітися 
озиратися, рнутися. 

Осматриваться,-рЬться-зогля 
датися, зоглядітися. 

Осьмерикь- вісьмерик. 
.Осмолка- усмолення. 
Осмотрительность -- опантро- 

ваність, сбачність, тура 
лість. - 

Осмотрительньй, о--опантро- 
каний, обачний, туралий, о. 

Осмотрщикь--оглялач. 
Осмстрь--Огляд, оглядини. 
Осмьсленньй- умкуватий. 
Осмьсливать,-лить -- умкуви- 

ти, з'умкувати, 
Осмбивать, смбять --висміва- 

ти, сміяти, глузувати, зглу- 
зувати. , 

Осмьливаться,-литься --нава- 
жуватися, наважитися, ос- 
мілятися, осмілитися, на- 

смілятися, мілитися, насмі- 
ти, присміти, усмілитися, 
зосмілитися, зважитися. 
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Осмьяніе -- посміх, пересміх, 
згуда. 
Осмбянньй - посмішенний, ви- 

сміяний. 
Основа - основа; тло. 

підстава. підвалина. 
Основаніе - (фундаменть) се- 

литва, о заклал, підстава; 
тло, грунт; фундація, зас- 
нування; (стога, печи) піл: 
(хвоста у позвоночн!) репи- |; 
ця; підстава, рація; хим.- 
засада; 

Основатель,мйица --фундатор, 
-ка, засновник, ця,  нада- 
взць, назавця, надавиця. 

Оснсвательность --засадність, 
грунтовність. 

Огновательньй, о --засадний, 
грунтовний, о. 

грунт; | 

І 

Основной -- основний, істот- 
ний. 

Основьшвать, основать--засно- 
вувати, заснувати, закла- 
дати, класти,  фундувати, 
зафундувати. 

Особа - особа. 
Особенно -- окроме, окремо, 

відрубно; нарізно, різно; 
відмінно, инакше; надто, 
найбільш, над усе, особше. 

Особенность -- окромість, ок- 
ремість, осібність; відмін- 
ніеть, особливість, иншість. 

Особенньшй - (отдільньій) ок- 
ромий, окремий,  осібний, 
відрубний; (отличньй оть 
прочихь) відмінний, особ- 
шаний, особливий, особіт- 
ний. 

Особнякомь, отдільно--навід- 
шибі, наодшибі, осторонь, 
навідльоті. 

Особняк--осторонець,будомок, 
Особо --окроме, окремо, осібно. 
Особьй - окромий, окремий. 

осібний, 
Осось - окремець ї 
Осовьваться, осунуться--осу 

ватися, осунутися. і 
ОсовіЬть--посовіти. 
Осока, раст. Сагех, 1.. асиіа, 

умідагіз, -- смИЧчКа, осока;- 
соезріїоза кочковата:- ргає- 
сох іасу кринизна; Ряецдо 
суретиз польова;Бігіа-карус. 

Осокорь, раст. Рорціия підга- 
хсокір, сокорина, «сокір, 
сокора. | 

Фсоловіть- посоловіти. 4 

остаткй 

Осоть, раст. Сіг5іціп агуепсе-а 
жербій;- красн., раст. Саг- 
дшиз сгізри5-хробуст, хра- 
буст; 5опспи5 оіегасеця-мо- 
лочай городній, свинськьй; 
-желтьгй, Сіг5ійт оїегасецт 
бсор--ожовтий хробуст. 

Оспа--віспа. 
Оспаривать,-рить -- запереча- 

ти,чити. 
Оспенньй--вісловий. 
Оспопрививатель, ница -- ще- 

пій,-ка, щепільник,-ця, ві- 
спарь, шкип'яр,-рка. 

Оспопрививательньй --' ще- 
пільний, вісларський. 

Осрамленіє -- сором, сором- 
лення. 

Осрамлять, мить -- соромити, 
засоромити, ганьбити, по» 
ганьбити. 

Оставаться, статься -- лиша- 
титя,шитися, залишатися, 
залишитися, позостати, по- 
зостатися; (навсегда) вза- 
вікувати. 

Оставленіе-залишення; занед- 
бання, занехаяяння; (грь- 
ховь) відпуст. 

Оставлять,-вить--лишати, ли- 
шити, залишати, залишити; 
кидати, 0 покинути, зоха- 
бити; занедбовувати,-бати, 
занехаювати, -уаяти; (сльдь) 
слідяти. 

Остальное--решта. 
Останавливать,-вить -» Запи- 

няти, запинити, зупиняти, 
спиняти, - нити, затриму- 
вати, мати; тамувати, за- 
тамувати  (кровь), гаму- 
вата, вгамувати (ссору). 

Останавливаться, виться - зу- 
пинятися, спинятися, при- 

пинятися, нитися, запиня- 

тися, запиниятися; (задер- 
жаться,  пріостановиться) 
затнутися, затятися; (зайк- 
нуться) затинатися, затну- 
тися, затятися, (упереться) 
--Зоп'ятитися. 

Останки--тіло (вмерлого). 
Остачновка -- постоянка; зу- 

пинка, упин, устрим, при- 

пин; (вь работЬь) загайка; 
(крови) тамування. 

Остатки- послідки; (старинь) 
забутки; (войска послі го- 
раженія)недобитки ((разнаго 
питья слитье) сточки;! не- 



Остатокь- 

годнье) отеребини; (табаку) 
потерть, потеруха; (ч. л.на 
лю) оденки: (корма, травьх)- 
з'їди, з'йдини. 

Остатокь -- решта, остача, 
останок,  Ощадок, (зерна 
посль вбянія) послід, по- 
задь,  позаддя; (матеріни) 
укравка. 

Остегивать, - гать, - гнуть -- 
хльостати, вихльостати; 
фастригувати, прифастри"- | 
тувати. 

Остепенять,-нить-- устаткову- | 
вати,-кувати; -ся - устатку- 
ватися, постаткувати. 

Остервенільй--озвірілий, роз- 
стервілий. - 

Остервенініе- -озвірення, роз- 
стервіння. 

Остервенить,-ся-- розстерви- 
тися, озвірітися,  посата- 

"ніти. - 
Остерегаться-- постерігатися, 

берегтися, стерегтися. 
Остистьй -- усатий, остюку- 

ватий. 
Остовь-- снасть. 

Остолбенбть -- остовпіти, цо- 
кувати, загутатися. 

Остолопь--телепень, бовдур. 
гобас. ав 

Остерсжно- обережно; бачно; | 
помалу. 

Ослорожность -- обережність, 
бачність. 

Осторожньй -- ббережний, бе: 
режкий, сторожкий, бач 
ний. 

Острастка"-- пристрашка, ост- 
ришка. 

Остріе--штих, вістря, гострій, 
лезо; (копья) клюга; (игль) 
жало. 

Остреніе--гостріння. 
Остригать, остричь -- обстри 

тати, гти. 
Острить--точити,гострити,-ся: | 

остроумничать-дотепувати, 
прикладати. 

Остро гостро; (остроумно)де- 
тепно. 

Островатьй-- пригострий. 
Островитянинь,-пка -- остро 

вик,-чка. 
Островь- Острів; (небольш 

часть земли, временно окру- 
женная водой) обтік; пло- 
вучій--плав, 
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Острога, багорь (для леовли 
рьбь)- ость, Фсті. 

Остроглазьй -- гострозорий, 
бистроокий. 

Остроголовьй - спичастий. 
Острогубць--обценьки. 
Острогь -- острог, в'язниця, 

вежа, турма. 
Острожникь,-ца тиряж- 

ник, ця, вЯзень,-нниця. 
Остроконечіе--спичка 
Остроконечно -- стрімко, спи- 

часто. 
Остроконечньй -- спичастьй, 

стрімкий, кінчастий, кін- 
чатий, 

Остроконечньй -- шпичастий, 
кінчатий,  кінчастий, (сь 
длим. концомь)--довгоклю- 
гий. 

Острость--гострість. 
Острота--гострість; (остроу- 

міе) дотеп, прикладка, док- 
ладка. 

Остроугольньй -- гострокут- 
ний. 

Остроумець--дотепник. 
Остроуміє--дотеп, прикладка. 
Остроумничать--дотепувати. 
Остроумнькй, о--догепниї, о. 
Острьй -- (хорошо ріьжущій)" 

гострий, яркий, різкий; 
(остроконечньій) кі-частий, 
кінчатий; (на вкусь) гост- 
рий; (овбтрь) дошкульний, 
шпуйний; (остроумньгй) до- 
тепний; ( о камнь) скалку- 
натий. 

Острякь--дотепник. 
Остуда--Остуда. 
Оступиться 

спіткнутися. 
Ость вать, остьїть- прохслоня- 

ти, прохолонути, холонути, 

зашпотатися, 

вихолоти,  вистигати. гти, 
(о гор. блюдб)чахнути,учах- 
нути. 

Осзьльй--вистиглий, прохо- 
лолий. 

Ость - остюк. 
Осуцилель, - пица -- суцеб- 

нику ця, судник, ця. 
Осудцительньшй--осудний. 
Осудливьшй--пересудливий. 
Осуждать, дить засулжу- 

вати, лити: тамити, зганити, 
гудит сгудигти, цихві 
зати, цирклювати, потріпу- 
вати. 

Осужденіс-- осуд, (оговорь, по» 
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ресудьй)  осуда, осудок, 
судьба. 

Осужденньй -- засуджений; 
(на ємерть)-стратенець. 

Осунуться--змарніти; з лиця, 
з тіла спасти. 

Осушать, Шить,-ся -- висушу- 
вати,шити; вихиляти, ви- 
хилити,-ся; (переносно) -- 
дмухнути. 

Осушка--висушка. 
Осуществимьій, о -- здійснев- 

ний, о. 
Осуществленів -- здійснення, 

справдження. 
Осуществлять, вить -- справ 

джувати, справдити, здій- 
сняти, нити, допевнятися, 
-нитися. 

Осчастливливать, вить --щас- 
ливити, ушасливити. 

Осьпанньй--обсипаний; (дра- 
гоц, камн.)-саджений. 

Осьпать- обсипати; (густо)- 
рясити. 

Осьпаться, сьштаться -- сипа- 
тися, висипатися; обсува- 
тися, сунутися, обвалюва- 
тися, литися; облітати, об- 

"летіти. 
Осьріть--відвохти, 

житися. 
Ось--вісь. 
Осіданіе--западання;осідання. 
Осідать, осьсть -- западати,- 

пасти; осідати, осісти; сдви 

відволо- 

нуться--зступатися, зсту- 

питися. 
Осідлать--усідлати, засідла- 

ти, осідлати, окульбачити. 
Осідлость--осілість. 
Осьдльтй, о--осілий, о. 
Осіненіе--оклоніння. 
ОсЬнять,-нить (образами, кре 

стомь при богослуженіий) -- 
оклоняти оклонити. 

Осьчь, обрубить--ос кати, ссі- 
кти. 

Осязаємость -- дотикальність. 
Осязаніє--дотик, доторк. 
Осязательность --дотиковість. 
Осязательньй,о -дотиковий, о. 
Осязать--дотикати. 
О апливать, пить -- опалюва- 

ти, лити, огрівати, гріти. 
Отбавка--надбирання. 
Отбавлять,-вить - надбирати, 

надібрати, уймати, мити. 
Отдарабанить--відтарабанити. 
Отбивать, бить -- відбивати,- 

пере 

Осужденньй--Отваживать. 

бити,  відперати, - перти; 
відколупувати, -пнути; добу- 
вати, здобути, відборонити; 
(жениха, невьсту) перелю- 
бити; (косу), наклепати. 

Охтбивной - відбивальний; ная 
котлета-битеник. 

Отбираніе--віднімання. 

Отбирать, отобрать--відніма- 
ти, відняти; вибирати, ви- 
брати, добирати, брати, пе- 
ребирати, - брати; свидіт. 
показанія-вислухувати, ви- 
слухати свідків. 

Отбитіє--відбит; відборбна. 
Отблаговьстить--віддзвонити. 

Отблагодарить віддячити, 
звдячнтися. 

Отолескь--відлиск, лупа, 
Отбой--відпір; відгін, відбій; 

відступ. 
Отблеснуть- відлиснути. 
Отборка--вибиранка, добіран- 

ня, перебиранка. М 
Отборньй--добірний, чільний; 

спинковий. й 
Отборщикь,-ца - добірник, ця, 

перебірник, ця. | 
Отборь- добір, вибір. 

Отбояриваться,-риться -- спе- 
куватися, спекатися, від- 
караскуватися, катися від 
чого, викручуватися, тити- 
ся, збуватися, збутися чого. 

Отбрасьвать, бросить --відки- 
дати,-кинути; відбивати, - 
бити, відсвітлювати, - лити 
(о світВ, блескб). 

Отбривать, отбрить--голити. 
зголити; відрубати, від- 
тЯяти, М 

Отбросокь--покидь, покидьок, 
покидька, непотріб; (мясо) 
требіж. 

Отбьваніє --відбуток, відбут- 
ка, відбуча. 

Отбьвать, бьтть -- відбувати,» 
бути; від'їздити, іхати. 

Отбьтіе--від'їзд, виїзд. 
Отбьгать;жать -- відбігати,- 

відбігати; набігати. 
Отвага--відвага, звага, без- 

бояззя, сміливість; (стой- 
кость) завзятість. 

Отвадка--віднада. 
Отваживать,-дить --віднаджу- 

вати, дити;  відстрашати.е 
тити, 7 



Отважиться - Отвідьваніе. 

Отважиться (осмілиться) -- 
зважитися. 

Отеажний -- відважний, 
боязкий, сміливий. 

Отваливать,-лить -- відвалю- 
вати, лити,  відкочувати, 
тити; (0 судахь) відплива 
ти, плинути,  відшаб.ти,: 
бти;-ся-відпадати, пасти. 

Отваль -- відвал: (у плуга). 
полиця; (судна) відплив, 
відшиб; (горн.) галла. 

Отвалять--(войлокь) вивали- 
ти; (поколотить) відшма 
тати. 

Отваривагь, рить --винарюва 
тиррити, варити, зварити. 

Отварка варіння. 
Отварной -виварений, зварє 

ний. 
Отварь- юшка; (рьібньй) щер 

"7 ба; (говяжий) дзЯма. 
Отве"енів -- відпровалженнє; 

(квартирь и пр.) призначен 
ня (помешкг ннів). 

Отвезеніе - відвоз. 
Отвергать,-гнуть--вілкидати.- 

кинути, відтручувати,-тити. 
Отвердівать. -діть -- закляка 

ти, заклякнути, тверднути, 

затверднути. 
Откерльльй 

ствердлий. 
О»верженець,-ница -- відкин- 

чик,-ця. 
Отверженіе--відкинення; зре- 

чення. 
Отнерстів--дуча, дучай, дучай - 

ка, ш дучейка,  відтулина, 
лучка,роззявина, (лля шнур- 
ковь вь ботинкахь) острі- 
вок; (вь ульф)очко, льоток: 
(вь муз. инстр.) голосник, 
(гортанноє) голосниця; (-тія 
вь печномь поддуваль)про- 
гари. 5 

Отвертьвать,-ртьте,-рнуть -- 
відкручувати,-крутити. 

ОтвертЬться--викрутитися. 
Отвиливать, льнуть, -- огина- 

тися, огнутися, уникати, 
кти,викручуватися, титися. 

Отвинчивать, тить --відкручу- 
вати, тити, відшрубовува- 
ти, бувати. 

Отвисать,-снуть - обви ати, 
-висти, звисати, звиснути, 
знисти. 

Отвисльй -обвислий. 
Отвлекать, лечь -- відтягати, 

без- 

стверділиі!, 
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-відвертати,. рнути;  (раз- 
влечь)-загуряти, загурити; 
-ся-загурятися, загуритися. 

Отвлеченіе--(мьіспи, "воли на 
иной путь) загуряння. (свой- 
ства или признаковь ость 

самого предмета) абстрак- 
ція. 

Отвлеченность--абстракція. 
Отвлеченньїй, о -абстрактний, 

абстракційний. 
Отвніь--зокдла. 
Отаодить,-вести -- відводити, 

завогити, вести, відверта- 
ти, риути; відпровамувати, 

вадити, запроваджувати, 

дити; визначати, признача- 

тирчити. 

Отзодка--відводини. 
Отв дньйЙ -- (каналь) дільчи- 

цевий. 
Отводь--відводини. 
Отвоевать--Звоювати, здобути, 

відборонити. 
Огвозить,-везти -- відвозити, 

-везти. 

Отвозка--перевіз. 
Отволакивать,- лочь --віднолі- 

кати,-локти. 

Отволочка--відволікання. 
Отвораживать, жить -- відча- 

ровувати,-рувати. 
Отворачивать, нуть -- пілвер- 

тати, -рнути;  відгортати, 
-рнути, захочувати, заго- 
тити; кожу - залуплюзати, 
пити. 

Огворотньй, отложной -нило- 
жистий. 

Отвороть--закот, закота, ви- 
лога. 

Отворять,рить -- відчиняти, 
-нити. 

Отвратительньй, о--огидний, . 
огидлий, огидливий, шка- 
редчий, мерзений. шкаво- 

ріжний, бридкий, відворот- 
ний, гидкий, о. 

Отвращать, вратить-вілверта- 
ти,рнути;  бридити кому 
щось;-ся-відвертатися,-рну- 
тися. 

Отвращенів, омерзеніє - обри- 
да, бридь, Фгидь, обрид; 
нехігь, знеохочення- 

Отвькать,кнуть --вілвикати, 
відвикти, відзвичаювагуися, 
-ітися. 

Отвькльй--відзаичаєний. 
Отевльваніє - покуштування, 
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покушання, 
завідування. 

Отвіьдьвать, дать -- куштува- 
ти, скуштувати, закушту- 
вати, покуштувати; завіду- 

вати, завідати. 
Отвіьсно -- сторч, 

стрімко. 
Отвьсньй--стрімкий, (-но стоя- 

щій)-сторчовий. 
Огвіьсь--повіс, шнур, грунт 

вага, строма, сторчовик. 
Отвітньй -- одказовий; одпи- 

совий (о письмі). 
Отвітственность відповідаль - 

ність, 
Отвьтственньй --відповідаль- 

ний. 

куштування; 

сторцом, 

Отвіьтчикь,ца--позваний, а, 
відповідник.-ця. 

Отвіть -- відповідь,  Одказ: 
письменнзій-відпис. 

Отвічать,-тигть -- відповідати, 
-вісти, одказувати, - зати; 
(письменно) відплисувати, 
-сати; (нести отвіЬтствен- 
ность) відповідати,-вісти. 

Отввшивать,-сить -- відважу 
вати,-жити. 

Отвязьвать,-зать, - ся - відвя 
зувати, зати; відчепляти, 

-пити,-ся: збутися, спека- 
тися, відкараскатися. 

Отгадка--відгадка. 
Отгадчикь, ца--угадько, 

гада. 
Отгадьваніе--угадування, 
Отгадьвать,дать--угадувати, 

«дати. 
Отгибать, отогнуть -- відги- 

- нати, відігнути. 
Отглагольньй--віддієсловний. 
Отгнивать,-гнить--відгнивати, 

відгнити. 
Отговариваніе -- відмовляння, 

відраджування. 
Отговаривать,-говорить --від- | 

мовляти, мозити, розраджу- 
вати, - дити, розбакувати, 
Закати;  ся-відмонлятися, 
мовитися, скузузатися. 

Отговорка--відмова, вілмага. 
О гговорщикь--розгудець, роз- 

радник. 
Сігозосокь--абомовня, відля 

сок, відгомін, вилискн, гу 
та; отгодоски лунання. 

Отгочять, отогнать-вІДГаниИТти, 

відігнати. 

Отгоревать--пересумуватиу. Й 

Отвьдьвать--Отдьхь, 

Отгораживать,-родить --перв- 
городжувати,-дити. 

Отгостить--відгостювати. 
Отгребать,-гресть--відгрібати, 

-гребти; (часть)-надгребати, 
надгребти, надгортату, над- 
горнути. 

Отгреміть--перегріміти. 
Отгрьзать,-зть -- відгризати, 

-зти. 
Отдавать,-дать 

-дати. 
Отдаваться (о звукб)-лящати, 

розлягатися, лунати, розпи- 

натися. 

Отдавливать,-лавить -- відти- 
скувати, -кати; натопту- 
вати,-тати. 

-- віддавати, 

Отдаленіе- віддалення; (даль) 
відлеглість. 

Отдаленность --  далекість; 
відлеглість, 

Отдаленньй, о0-» віддалений; 
далекий, відлегли о. 

Отдалять,-лить--далити, 
даляти, лити. 

Отдаляться- віддалятися; цу- 
ратися, сахатися. 

Отданіе--віддання. 
Отдаривать, рить--віддарову- 

вати,- рувати. 
Отдатчикь--віддавець. 
Отдвижпой--висуваний, 

сувний;-ящикь-шухляда. 
Отдежурить--відстійкувати. 
Отдергивать, дернуть -- від- 

смикувати,-кнути. 
Отдневать--переднювати. 
Отдохновеніе--супочивок, віл- 

починок, спочинок, спочи- 
вок, перепочинок. 

Отдубасить--відшмагати, від- 
лупити, відчухрати. 

Отдувать, дуть -- віддмухати, 
-хнути; (побить) відчухрати, 
відшмагати. 

Отдуват ься - випинатися; від- 

дихуватися, відсапуватися. 

Отдушина--продухвина, про- 
духовина. - 

Отлушникь--продух. 
отанхать,нугь- припочивати, 

започивати, відпочивати, 
спочивати, - ЧиТи: (между 

работой) нерепочивати, 
чити. 

ММсТцьхь--спочинок. опочинок, 

спочивок,. опочинка, спо- 

чив, спочивок, «упочивок, 
відпочинок; (кратковремен- 

від- 

ви- 



Отакшаться - О гкальтаніа 

ньй) перепочинох; (місто 
отдьха) сп чивище. 

Отдцьшаться -- продихатися, 
віддихатнся, відсапатися. 

Отдьнка--віддих. 
Отділеніе -- (дьйствіє) вілді- 

лення, відлузення, 
нення; (отділь, часть) від- 
ділок; (вь шкафу, кладо 
вой) прикалабок, прикара 
бок. 

Отділенскій--відділковий. 
Отдіьлиться, раздіьлиться -- 

зрізнитися. 
Отдблка - обробка; (украшеніе) 

--О0здоблення. 
Отділь--відліл: розділ. 
Отльльвать,-нать--доробляти, ! 

-бити; опорядн ати 
причепуряти, - рит 
бити, приоздобити; 
ляти, бити. 

Отявльваться,-аться -- здиху- 
ватися, здихатися. 

Отдільно -- окроме, окремо, 
порізно,  зрізна, порівці, 
нарізно, різно; (вь сторонь, 
особчякомгь) наодріз, наод- 
різні, навідшибі. 

- ди 

"оброб 

Отдіьльность -- окрімність, 
окромість, окремість, від- 
рубність. 

Отдільньй -- окрімний, окро- 
мий, окремий, відрубний. 

Огдьлять,лить -- відділяти, 
-лити, відлучати,-чити; від- 
р'зняти,нити; відокремлю- 
вати, мити; вибірати, виб 
рати. 

Отекать, отечь -- опливати, 
опливти (о свічахь); пухти, 
напухти, набрякати,-кти. 

Отекшій--набряклий. 
Отекь--пухлина. 

Отелиться--уположитися, по- 

ложитися. 
Отеребливать, бить -- обску- 

бати,бти, обсмикати,-сми- 
кати. 

Отесьвать, отесать-- обтісу- 
вати,-тесати. 

Отерпать,-пнуть -- замлівати, 
замліти, затерпнути. 

Отець--батько; тато. 
Отечески--по батьківському, 
Отеческій--батьківський. 
Отечественньшй--отчизний. 
Огечество батьківщина, 

отчизна, вігчина. 
Отжарить--відчухрати. 

І 

відріз- і 
і 

оздо-| 
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Отживать,-жить -- пережизва- 
ти,-жити. 

Отжившій, очень дряхльй-- 
збудь-вік, збуй вік. 

Отжигать,жечь--відпалювати, 

-лити. 
Отжимать, жать -- видавлю- 

гати,-вити, вичавлювати, 

-вити; (сьгрь) відціжувати, 
-дити; (бБлье) викручувати, 
-крутити. 

Отжирбвльй -- годовайий, ви 
пасении. 

Отжирібть -- відгодуватися; 
вигастися. 

Отзавтракать--поснідати. 
Отзванивать,-звонить -- пере- 

дзвонювати.-нити. 

Отзвукь--відгук. 
Отзвучать--відгучати, 

дзвеніти. 

Отзолотить--позолотити. 
Отззвать, отозвать -- ВІДКЛИ- 

кати, кликати. 
Отзьюваться, отозваться--ози- 

ватися, озватися, відклика- 
тися, - кнутися, відгукува- 
тися, Ккнутися; зголошува- 

тися, зголоситися, (чувство 
ваться) очуватися; очутися, 
(о голось, звук) лунати, 
розлягатися, розкочуватися; 
(припахивать) відгонити, 
тхнути; даватися у знаки; 
окошитися. 

Отзьвньй -- відкличний; (о 
голос) розкотистий. 

Отзьівчивьгшй, о-- добросердий, 
добродійний доброчинний.о. 

Отзвьівь -- відклик; (отвіть) 
відповідь, відпис; (мнініге, 
заключеніє) здання, подум, 
лумка; (откликь) обзив, від- 
голос, відгук. 

Отзябнуть -відмерзти. 
Отзябшій--відмерзлий 
Отказньшй--відмовний. 
Отказь -- відмова; оть чего- 

зречення чого. 
Отказьвать,зать (вь чемь) - 

відмовляти, мовити (чого); 
ся відмовлятися, мовитися 

зрікатися, зректися чого; 
відцуратися: (оть службь, 
престола) зложити (уряд. 
корову). 

Откаливать, лить -- відгарто- 
вувати, тувати. 

Откальва , Оотламьтваніє -- 

пупання; відщеллювання: 

пере- 
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Откальват ь, КкОолЛОоТьЬ --відщеп й! 

лювати, - пити; відпинати, 
-пясти; (штуку, словечко) 
платати, зплатати, ушкза- 
рити, утнути, утяти; (тре 
пака) вибивати (тролаха). 

Откапьваніз--відкопуватня. 
Откапьвать,-когать--відкопу- 

вати, пати. 
Откараулить -- відвартувати, 

відстійкувати. 

Откармливать,-кормить -- від- 
годовувати,-дувати, тучити, 
утучити. 

Откатьвать,-катать -- (бьль 
маглювати, відмаглювати; 
відчухрати, відшмагати. 

Откатьвать,-тить -- відкочу- 
вати, тити. 

Откачивать, чать -- (утоплен- 
ника) відкачувати, - чати; 
(воду) відсмокувати, - смо- 
кувати, помпувати, зпом- 
пувати. 

Откачнуться -- відхитнутися, 
відсахнутися. 

Откашливгться, -ляться -- від- 
кашлюватися, лятися, хря- 
катися, відхрякатися. 

Откидать, откинуть -- відки- 
дати, - кинути, обкидати, 
обкинути; відгортати, 
грнути. 

Откипать,-піть -- перекипати, 
-піти. 

Откладной--захотистий. 
Откладь -- відволока, відро 

чення. - 
Откладьвать, жить (часть) -- 

надкладати, надкласти; (за- 
тягивать) отягатися, отяг- 
тися, відволікати, - локти; 
"відрочувати,чити;  випря 
гати, гти (пошадей). 

Откланиваться,-няться -- про- 
щатися, попрощатися. 

Отклеивать,-клейть -- відліш- 
лювати, лити. 

Отклейка--вілліпка, 
Откликаться,-кнуться --відгу- 

катися,-кнутися. 
Откликь--відгук, відклик. 
Отклоненіе--відхилення. 
Отклонь--відхил. 
Отклонять,.нить -- ухиляти, 

-лити, відхиляти,-лити, від- 
раджувати, - радити; усу- 
вати, усунути. 

Отклоняться,-ниться -- відхи- 

Откальвать -Откупноїй. 

лятися, нахилятися. - ли- 

тися; усуватися, ухилятися. 
Отковкривать,-рнуть -- уколу- 

пувати,- лупати, - лупнути, 
улуплювати, лити, укорпу: 
вати, пнути, надколупува- 
ти,-пнути. 

Откозюривать,-рять -- світку- 
вати, висвіткувати. 

Отколачивать,-лотить --відби- 
вати, - бити;  лупцювати, 
відлупцювати. 

Отколь--звідки. 
Откомандированіє  -- відря- 

діння. 
Откомандировьвать,-рсвать -- 

відряжати, - дити, випран- 
ляти, виправити. 

Откопаніе- відколання. 
Откормка--годівля. 
Откормленньй--відгодований, 

кормний. 

Откось--укіс, убіч. 
Откровеніе--вілвертя. 
Откровенно, прямо--відверто, 

навпрямки вавпрямець, 

навпростець,  навпрошки, 
навпрачки. 

Откровенньй--відвертий, не- 
потайний. 

Откранвать, откроить--украю- 
ваги, - аяти, закраювати, 
-аяти. 

Откручивать,-крутить -- відк- 
ручувати,-крутити. 

Открьїіать,-крьтть -- відкри- 
вати, (крити; дверь-відчи- 
няти, росчиняти, нити две- 
рі; глаза -- росплющувати, 
-щити очі; роть-ростуляти, 
лити рота; книгу-розгор- 
тати, рнути книжку; паль- 
бу-почати стріляти; тайну- 
виявити таємницю; лавку- 
заложити крамницю. 

Открьтіе--винайдення, вина- 
хід, винахідка; виЯва. 

Олкрьто -- відверто, уявки, 
некриючися, привселюдно. 

Открьтка (письмо)-- листівка. 
Открьтьтй-- відвертий; (0 воз- 

духв) вільний: (о попі) 
чистий; (о враг5) явний. 

Откуда, нар.-звідки, відки, 
звидкіль, звідкіля; де; 
союзь-через що. 

Откупать,-пить -- відкупляти, 
-пити; викупляти,-пити. 

Откупной--орендований, 



Откупоривать- Отмежеваніє. 

Откупоривать,-рить -- відкор- 
ковувати,-кувати. 

Откупорка- (бутьшлокь) відкор- 
кування, (ящиковь)--распа- 
кування.» 

Откупщикь -- посесор, оран- 
дарь)--"винньй--пропінатар. 

Откупь- посесія, оренла,-вин- 
І ньй--пропінація. 

Откусьвать,-сить -- відкушу- 
вати,-сити. 

Сткутшать -- поїсти, попити; 
покуштувати, 

Отлагательство -- відрочення, | 
відволока. , 

Отлагать,-ложить -- відділяти, 
-лити; відкладати, класти, 
відрочувати, чити,  відпо- 
лікати, - локти, 
-гтирся- відкладатися; від- 
падати,-пасти; відлучатися, 
-зчитися; осідати, осісти. 

Отламьвать,-ломать,лочить-- 

чахати, відчахати, чахнути, 
відламувати, - ламати, -ло- ! 

. мити. 
Отлегать,-лечь -- осідати, осі- 

сти, легшати, полегшати. 

Отлеживать,жать -- переле- 
жати, перележати; ся --ви- 

лежуватися, матися. 

Отлетат слннубі 
кати. 

Отлетньй--перелітн 
Отлеть--відліт, вилі 

(сь шумомь) фур- 

Отливать, лить -- відливати, | 
-лити; (изь металла) си- 
пати, виливати, - лити; 
(разн. цвітами) мінитися. 

Отливка- відливання, відлив; 
(изь металла) сипання. 

Отливной-(изь металла) си- 
паний, литий; виливніий. 

Отливокь - виливок. 
Отливистьй (о цвіьтЬь)--селез- 

нистий, мінливий. 
Отливщикь--ливарник. 
Отливь -- (нзь металла) си 

паніїя; (геогр. відплив; поб- 
лиск (цевтной). 

Отличгть, чить -- вілрізняти, 
розрізняти, нити: відзнача- 
тир читимся - розрізнялися, 
юіпрізнятися: відзначатися; 
різнитися в чому; знертати | 
на себе увагу. : 

Отличительньїій, о0--відмінні й, 
відрізняльний, різнит- 
ний, о. 

відтягати, 

відлітати, летіти, | 
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Отличіве -- відміна, ріжниця; 
відзнака. 

Отлично--(разл ично) відмінно, 
різно; (превосхсдно) чудово. 

Отличньй -- відмінний; чудо- 
вий, 

Отлогій - спалистий, розлогий, 
похоедистий, (и длинньій) 
потяглий. 

Отложеніг--відпад, фус, хвус, 
(геолог.) відклад, (річн.) 
наплинок, наплин. 

Отложкой--закотистий, зако- 
чистий, виложистий. 

Отломокь-- уломок, злимок. 
Отпомь- злом, відлом. 
Отлупливать,-пить -- відколу- 

пувати, пати: відчухрати, 
відлупцювати. 

Отлучать, чить -- відлучати, 
-чити. 

Стлучаться,-читься - тідгожа- 

тися, відгодитися; (на ко- 
роткое время) відвихатися, 
-вихнутися. 

Отлученіе--відлука. 
Отлучительньй -- відлучаль- 

ний. 

Отлучка--відгода. - 
Огльгаться, оголгаться - від- 

бріхуватися,-брехатися. 
Отльжка--відбріхування. 
Отльнивать, манкировать -- 

одникувати, уникати, ухи- 
лятися. - 

Отльплять,-пить -відліпляти, 
пити. 

Отмаливать,лить -- відмдлю 
вати,-лити. 

Отмальвать, молоть 
лювати, молоти. 

Отманивать,-нить -- віднапжу 
вати, надити, відваблюва 
ти, вабити. 

Отмахинать,-хать, хнуть - від- 
махувати, хати, хнути, віп- 
ганяти, відігнати; відрубу- 

вати, бати, відтинати,-тяти; 
учистити, ушкварити. 

Сзмачивать, мочить -- відмо 
чувати, чити. 

Отмашка -- відмах; (манишка, 
коей отмахивають при 
встрьчь річн. судовь) май- 
нівка, майтала, 

Отмашь -- відліг; на отмашь- 
на відліг. 

Отмежеваніе -- (земли) пок'р; 
відмежування. 

- відме- 
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Отмежевнвать,жегать -- мі 
ряти, зміряти; відмежову- 

вати, жувати. 
Отмелистьй -- закілкватий, | 

мілкий 
Отмель--заміль, мілина. | 

. Отмерзать-знуть -- відмерза- 
ти, мерзти. 

Отместка--помста. 
Отметать, мести -- замігати, 

-мести, І 
. Отметать,-тнуть -- відкидати, | 

-кинути. 
Отмскать, мокнуть -відмока- ! 

ти, МмОКкти. 

Отмораживать, розить - відмс- 
рожувати. -розити. і 

Отмщать, отмстить -- МСТИ- 

тися, помститися (на кому), 
віддячити, відплатити(кому). | 

Откщеніє -- помста, відляка, 
відплата. 

Отмьвать, мьть -- відмивати, 
-мити: (5Бльє) відперати, 
відіпрати; підмиувати,-мити. 

Отмькать--(горе) перебідувати; 
(лень) почесати. 

Отмьчка, механ.-витрих. 
Отміьна -- знесення, скасу- 

вання. 
Отмбаньй, о - відмінний; 

борний, о. 
Отмінять, нить -- касувати, 

скасувати, зносити, знести. 
ОтмЕривать,-рять,-рить -- від- 

міряти, - мгряти, | міряти, 
надміряти. 

Отмірь- відмір. 
Отмітить (покрьть значками, 

мітками) -зозначити. 
Отмітка- (замітка) нотатка: 

(признакь) прикмета, нак, | 
ціха, зазначка. 

бтмЬьчзать, тить -- зазначати, 
зчити; вамітить назначати, 

назначити; (записьквать) по- 

ви- 

тувати, занотувати; (зна- 
ками) сбзначати- зити. 

Отмякнуть -- зм'якти, роз | 
м'якти, б 

Отнесеніе--віднесіння, відне | 
сення. 

Отнимать, отнять -- уймати, 
увмити, уняти, віднімати, 
-няти, забирати, - брати, | 

згарбувати. згарбати. 
Озносительньй, 0 -- відлос- 

ний, 0. 
Относуть,нести -- відносити, 

завбосити, занести; засте- ! 

Отпадьть. 

совувати,-сувати. 
Относиться -- відноситися, 

стосуватися, мати з'язок з 

чим; (кь кому, чему) - ста- 
витися (до кого, чого), на- 

лежати до; удаватися, уда- 

тися до. 

Отношеніе -- стосунок: (двло- 
вая бумага) завідомпення; 
о"ношенія-відносини, став- 
лини; взаймнья езаємик 

вь отношеній-з поглялу. 

Отньнь--відтєгер. 
ОтнЬкиваться,тговариваться, 

стбояриваться -- схарагку- 
ватися, віДдМОВЛЯТИСЯ, МО- 

витися. 

Отнюдь--в жаднім разі, 
сім, нічого. 

Отнятіе віднімок: відруб, 
відрубан: и. 

Отобраніє--вішібрання. 
Стоббвдать-- пообідати. 
Отовсюду- зусйль, звілусіль, 

з усіх боків. 
Отогріваніе- відгріванка. 
Отогрівать, гріть -- відгрі- 

вати, гріти. 
Отодвигать.дгинуть -- відсу 

вати, сунути. 

Отозваніе-- відкликання. 
Отолочь--стовкти. 
Отомстить-- помститися 

стити. 
Оточки--вишкварки. 
Отопленіе- опал, отогка. 
Отоплять, пить опаляти, 

опалити. 
Отопрівать, првть-- відволо 

жуватися,-житися. 

Оторопільй,о--торспленний.о. 
Оторопіть - стуманіти, сторо- 

питися, оторопатіти, сте.е- 
ріти, отетеніти. 

Оторсчка -- облямівка, (міЬхо- 
вая на тулупь) иршлиця. 

Отосланіе--відіслання. 
Отохотить -- знсоходтити, від- 

надити. 

Отощалость -- охлЯпість, зах- 
лялість. 

Огсощальй--охлялий,захлягий. 
Отощать -охлЯяпнути, охлясти 

охлянути, охрянути. 
Отпадать, пасть -- віднарати,» 

пасти;  відколупуватигся, - 
пнутися. 

Отпаденіе--відпад; відступ. 
Отпадьшь --падалиця; сніго- 

вина, 

зо0в- 

пім- 



Отпанвать-еутпускать. 

Отпаивать,-паять--відлютОву 
вати, тувати. 

Отпаивать,-поить -- випоюва- 

ти, поіти:відпоюнати,-псіти. 
Отпайка--відлютування. 
Отпалзьвать, ползать--відла- 

зити,-лізти. 
Отпаривать, парить--напарю- 

вати, рити: (вь бань) пари- 
ти, випарити; (вьсьчь) шта- 
рити, вишпарити. - 

Отпарнвать,-пороть -- відпо- 
рювати,-роти. 

Отпахивать,-пахать -- відорю- 
вати,-рати. 

Отпечатокь-- Одслід, Одзнак, 
(оттискь) відбиток; познак, 
знак. 

Отпечатьвать, тать -- друку- 
вати, видрукувати, відби- 
вати,-бити, витискати,-тис- 
нути. 

Отпивать,-пить -- надпивати, 
-пити. 

Отпиливать,лить -- відпилю- 
вати, ляти. 

Отпираніе--відмикачня. 
Отпирательство- -відмага, від- 

рікання. 
Отпирать,реть -- відмикати, 

відімкнути. 
Отпираться,-реться --відмика- 

тися; (не призналься) за 
таюватися, затаїтися, від- 
магатися, могтися, відріка- 
тися, -ректися. 

Отпировать -- відгуляти; від- 
бенькетувати. 

Отписка--відпис, 
Отпись'вать,-сать --відписува- 

ти, сати. 
Отпихивать,-хать,-хнуть--від- 

пихати,хнути, відіпхнути. 
Отплата -- відплата, віддяка. 
Отплачивать,-платить -- віл- 

пхачувати, тити; віддячу- 
вати, чити. 

Отплевьваться -- спльовувати. 
Отплескь--випліск, відплюск. 
Отплетать,-плесть --відпліта 

ти,- плести; виплітати, - 
плести. 

Отпльвать,-пльть -відплива- 
ти, плинути. 

Отплясьвать, -сать--відтан цьо- 
вувати, цювати; витанцьо- 

вувати, цювати. 
Отполировать --виполірувати, 

вишліхувати. 
Отполосовать--відшмагати. 

Отпорньй--відпорний, одсія- 
ним. 

Отпорь--одсіч, допір. 
Отпорхнуть--відлинути. 
Отпоститься--відпостувати. 
Отпотіть--спітніти! випотіти. 
Отгоясать- відперезати. 
Отправитель,-ница--пересиль 

ник, ця. 
Отправленіе -- (кого-либо) ви- 

права, виряжання; (чего- 
либо) пересилання, пере- 
силка;  обязанностей, по- 
винностей - відбуток; слу- 
жебн. обязанностей--уряду- 
вання, справування. 

Отправлять,-вить -твиправля- 

ти, вити, відряжати,-дити; 
пересилати, -слати, відси- 
лати, відіслати; відбувати, 
-бути; служебн. обязанно- 
сти-урядувати, справувати. 

Отправляться, отлравиться - 
вибіратися вибратися, виіз- 
дити, від'їздити, Їхати, ру- 
шати, вирушити, виряжа- 
тися, вирядитися, манжа- 
ти, поманжати. 

Отпраздновать -- 
вати. . 

Отпроситься--відпроситися. 
Отпруживать,-дить --відгачу- 

вати,тити. 
Отпрьгивать,-гнуть -- відско- 

відсвятку- 

кувати, скочити, відстри- 
бувати,-бнути. 

Отпрьскивать,-снуть -- від- 
бризкувати,-знути; паро- 
ститися, бростатися. 

Отпрьскь --парост, парость, 
брость, пагіч, відросток, 
бросток; (молодье поббги) 
хамолодь. 

Отпрягать, -прячь--випрягати, 
-"гти 

Отпугивать,-гнуть -- відстра- 
шати, шити, відполохува- 
ти, - шити, сполохувати, - 
шити. 

Отпускать,стить-- пускати, від- 
пускати, випускати, попує- 
кати, стити; виправляти, 
-вити, вивозити, везт ; ви- 
давати, дати; (волоськ)запус- 
кати, стити; дарувати, по- 
дарувати, вибачати, виба- 
чити; нагостряти, рити; вь 
долгь--давати набір; о морс- 
звь-завільжити. 



- 

Ж Отпускная чо! 

Отпускная--РіЛЬНИЙ ЛИСТ. 
Отпускной--(отпущенньгй) ур- 

льопований; (билеть) -ур- 
льопас; (о тозарь -- отвоз- 
ной) вивозовий. 

Отпускь--відпустка, урльог; 
вивіз, видача; чорнетка 
«копія ділов. бумаги.) 

Отпутьвать,тать -- росплуту- 
вати, тати. й 

Отпущеніє -- відпуст, відпу- 
щення,"розгрішення. 

Отпущенникь,-ца -- визволе 
нець, ниця. , 

Отпівать,піть - відспівувати, 
-вати. 

Отработка--відробок. | 
Отработьвать,-тать-- відроб- 

ляти,-бити. 
Отрава--отрута, трутка, отро- 

ва, трійка, трутизна, тру- 
тина, трутівка; (для рьбь)- 
труйка, трійка. 

Отравитель-ница -- трутник, 
-ця, отруйник, ця. 

Отравленіе--отруя, затруя. 
Отравлять,-вить (кого) - зат- 

руювати, затруїти, отрую- 
вати,-іти. й й 

Отрада -- відрадість, відрада, 
відрадність. | , - 

Отрадньм, о- відрадісний, о. 
Отражать,-зить -(ударь,світь) 

відбивати,-бити (цвіть) від- 
давати,-дати. 

Отражаться,-зиться --відбива- 
тися, - битися; (нь  во- 
ць) відкидатися,-кинутися. 

Отраженіе--відсіч, відлір; від- 
биванка, відсвіт (світа); 
відкид (вт водб). 

Отрасль--(отпрьскь) парость, 
брость, пагін, відросток, 
бросток; (отрогь горьт) від- 
нога; (науки) галузь. 

Отребіе--вибірки, негідь. 
Отрезвленіє -- витверезіння; 

(оть сна)-продрухання. 
Отрезвлять,-вить -тверезити, 

витвережувати,-зити. 

Отрекаться, речься -- зріка- 
тися, зректися, запрещати- 
ся, запретитися; відступа- 
ти, пити від; цуратися, нід- 
цуратися від; (оть престо- 
ла) складати, зложити (ко 

рону). м 
Отрепанньй--страпатий. 
Отрелье-- струп'я, страпки, 

трфадть, 

курначчя, лахи; лахман, лах- 
манка, лаха, лах, канцур. 

Отреченіе -- зречення; відцу- 
рання; (оть иска, тяжбкі) 
відступ. 

Отрицаніє -- заперечення, не- 
гування. 

Отрицательньсй, о -- запереч- 
ний, відмовний, негативний, 

Отрицать -- заперечати, від- 
мовляти, негувати. 

Отрогь--віднога; (оврага)-ви- 
балок. 

Отродье--кодло; накоренок, 
Отроекь--парій 
Отроковица--дівча. 
Отрокь--хлоп'я; слуга, челяд- 

ник. й 
Отростать,-рости --виростати, 

зрости. 
Отростокь --парость, накоре- 

нок; (у вьющихся ристе- 
ній) павороз; (роговой над- 
копьтньй у двухкопьт- 
ньїжхь) прапірка. 

Отроческій -хлоп'ячий. 
Отрочество- -хлоп'яцтво. 
Отрубать, бить--утинати, ут- 

нути, утяти, відрубувати, 
-бати, повідрубувати, цю- 
кати, уцюкнути, усікати,- 
-кнути. 

Отруби--висівки; мелків -- ме- 
жисітка, 

Отрубокь -- утинок, опупок, 
рубанець, цурупалок, цур- 
палок, цурпалка. 

Отрубь (поперечнов січеніє) 
-- перетинок. 2 

Отрьвать, оторвать -- урива- 
ти, увірваті, урвати, 

Отрьваться, оторваться -ури- 
ватися, увірватися, урва- 
тися, 

Отрьвать, отрьть -- відкопу- 
вати, пати, вигрібати, ви- 
требти. 

Отрьвистость --уривчастість. 
Отрьвиствій, о-уривчастий, с. 
Отрьвной--уривний, відрив- 

ний. 
Отрьвокь- уривок. 
Отрьвочньтй, о--уривковий, о. 
Отрьжка--нахта. 
Отрізаніе--відрізання, відкра- 

яння. 
Отрізной--відкраяний; відтя- 

тий, утятий. 
Отрізокь--утинок, 

урізок; (дерева) 
украгок, 
надібо ; 



Отрізь--Отенпать 

(земли) скиба; (мяса) кри- 
шеник. - 

Отріьзь--розріз, переріз; шмат, 
утин. | 

Отрізьвать,-зать -- утинати, 
утнути, утяти, відкравати. 
-краяти, урізати, урізати, 
укравати, украяти, учикри 
жити, устригти; (кусищє) 
отчемесувати. 

Отрядь--(изьіскательскій) пар- 
тія; (военн.) загін; (разві- 
дочньй) чамбул; (войска 
навербованнькй) затяг; (наз- 
начен. для стражн) чата. 

Отрясать, -трясти -- трусити, 
струсити. 

Отрясьваніє (плодовь сь де- 
рева) струс. 

Отряхивать,-ся-унуть,-ся - об- 
-2 струшувати, обтрусити, - ся. 
Отсаживать,-садить -- переса 

жувати, дити. 
Отсасьвать,-сосать -відсисати, 

відіссати, і 
Отсвіть--віцсвіт. 
Отесвічивать -вілсвічувати. 
Отсель--звідси; відтепер. 
Отсиживать, сидіть -- відси- 

жувати,-сидіти. 
Отскабливать,-скоблить --від- 

скрібати, скребти, відскро- 
маджувати,-мадити. 

Отскочить, увернутеся--змик- 
нути. 

Отслуживать,жить -- вислу- 
жувати, жити; відправляти, 
-вити (литургію); відслугу- 
вати, жити. 

Отслушивать,-шать--вислуху - 
вати, хати. 

Отсовьвать,-сунуть 
вати,-сунути. 

Отсовьтчикь -відрадник, роз- 
радник. У 

ФОтсовітьвать -- розраювати, 
розраяти, розраджати, роз- 
радети. 

Отсрочивать, чить -- відрочу- 
вати, чити. 

Отсрачка--відрочення. 
Отставать,-стать- відставати, 

-стати, відбиватися,-бити- 
ся; уступати,пити кому в 
чому; відступати, - пити, 
усуватися, усунутися; від- 
ставати, стати, відпадати, 
«пасти, відлилати, - липти; 

-- відсу- 

спізнятися, - нитися; дя | 
--Отягатнся. 
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Отставка--абшит, вілстава. 
Отставлять,-вить --в дсуваги, 

-сунути; (оть должности) 
-відставляти, вити, скидати, 
скинути. 

Отставной--абшитований, від- 
становниїї 

Отстаивать,-Стоять -- отстою- 
вати, яти; -ся-устоюватися, 
-ятися, ущологати. 

Огстальй--відсталий. 
Сстанавливать,-новить- зупи» 

няти, нити. 
Отстегивать,гнуть-відпинати, 

-п'ясти, відстібати, бнуги. 
Отстегивать, отстегать (кну- 

томь)--батожити,  вибато- 
жити, шмагати, одшмагати, 
пошмагати, обшмагати | 

Отстой - фус, хвус. 
Отстоящій--відлеглий. 
Отстрадать--витерпіти. 
Отстраивать,-стронть - відбу- 

довувати,-дувати. 
Отстраненіє - відсторона, усу- 

нення, відстанова. 
Отстранять,-нить -- відсторо- 

няти, нити; відстановляти, 
-вити; усувати, усунути, 
відхиляти,-лити. 

Отстричь--устригти. 
ОтстрЬливаться -- відстрелю- 

ватися. 
Отступать, -пить-» відступати, 

«пити. 
Отступаться,  отступиться-- 

одступатися, одступитися. 
Отступая (шагь за шагомь) 

--поступцем, 
Отступленіе--відступ. 
Отступникь,-ца--перевертень, 

перекинчик, - ця, переки- 
нець,-ниця, -перекидько. 

Отступническій -- перекин- 
чицький. 

Отступничество 
чицтво. 

Отступное--нідчіпне. 
Отсудить-- випозивати, 

дити. 
Отсутствіє--відсутність. 
Отсутствовать--не бути. 
Отсутствующії--відсутній, 
Отсушить--висушити. 
Отсчитать--улічити, відраху- 

вати. 
Отсьлать, отослать -- відси- 

лати, відіслати. 
Отсьшпать, отсьтіать -- надсиє 

пати, надсилати. 

-"о перекин- 

вису» 



хбб Отсьпа 

Отськгаться, отсспаться-виси» 
плятися,-спатися. 

Отсьпка-- надсип. 
Отесьтпной--відміряний. 
Отсьрьльй--липкий, 

хлий. 
Отсьріть--відвохти, відволо- 

тнути, відволожитися, віл- 
вохнути, змокравіти, змо- 
кріти, звохчіти, 

Отсьхать, сохнуть - - усихати, 
усохти, повсихати. 

Отсівать, сьять -- відсівати, 
пересівати, сіяти. 

гОтсьвь--відсів. 
Отевдина--розколина. 

відо 

Отсікать,.сьчь--усікати, усі- 
кти. 

Отськь--утинок; (вь суднь) 
засік. 

Отсвченіе--відрубання. а 
Отсюда--відси, звідси, від- 

ціля, звідціля: з цього. 
Оттаийвать,-таять -- відтавати, 

-танути. 
Отталина--таловина. 
Отталкивать, толкнуть -- від- 

пихати,-хнути; відтручати, 
-трутити. 

Оттаптьвать,-топтать -- від- 
топтувати,-тати. 

Оттаскать -- натягати, вичу- 
бити, вискубти. ! 

Оттаскивать, щить -- відтяга- 
ти,-гти, відволікати, локти. 

Оттачивать, точить -- заго- 
стряти, рити. 

Оттаявшій--талий. 
Оттепель--росталь, роспари, 

відліж, відлига, відволога, 
відволода, відволож. 

Оттеребить - віддерти. 
Оттереть--відтерти. 
Оттиснуть, (отлечатать)-- ви- 

бити, відбити, видрукувати. 
Оттискь- відбиток. 
Оттого -- тим, тимто, того, 

тому, через те, для того. 
Оттоль--звідти. 
Оттопьривать,-рить,-ся--випи- 

нати,-п'ясти,-ся;-губи - за- 
копигювати,-лити губи. 

Отторгать,-гнуть -- відривати, 
зідірвати; відлучати,-чити. 

Отторженіе--відлука. 
Оттуда -- звідти, відти, від- 

тіль, вІДТІЛЯ. 

Оттухнуть--стухти. 
Оттіьнять, нить-- тінювати,ті- 

нити. 

Ся отцьплять. 

Оттушевать--відтутувати. 
нка--тінюванчня. 

Оттінокь--відтінь. 
Оттіснять, снить --відпи:ати, 

відіпхнути, відкидати, від- 
кинути. - 

Оттягивать,-гать -випозивати 
Оттягивать, - нуть -- отягати, 

отягти. 
Оттяжка -- відволока, тягани- 

на; (снасть)-вуси. 
Отужинать -- повечеряти. 
Отупільй - ступілий. 
Отупіть--ступіти. 
Отуречивать,-чить -- турчити, 

потурчити. 
Отуречиватися, - читься--тур- 

Читися, потурчитися. 
Отутюжить--відпрасувати. 
Отучать, отучить -- відзвича- 

ювати, -чаїти; віднаджува- 
ти, надити. 

Отучніть--погладшати. 
Отхаркаться--схрякатися. 
Отхватьвать,"тить -- вішти- 

нати,тяти; затинати, зат- 
нути, устригти, ушкварити. 

Отхлебнуть --сьорбкути. » 
Отхлестать--вихльостати, ня 

пірити. 
Отхльнуть--відринути. 
Отходить кого--відхаяти кого. 
Отходить, отойти, - відходити, 

відійти; відступати, - пити; 
кидати, покинути: конати, 
сконати; відставати,-стати; 
відмерзати,-мерзти:(о пло- 
дахь, овощахь) минатися, 
минутися. 

Отходная - -відхідна. 
Отодчивьй--відхідливий. 
Откодь- відхід; кінець. 
Отхожій -- (промьшель) наза- 

робітній; (мЬсто) відхілник. 
ОткотЬться- -відхотітися, пере- 

хотітися. 

Отцарствовать--перецарюгати. 
Отцебтать, цвість -- герецві 

тати, перецвісти, перекві- 
тувати. 

Отцеубійца--батькогубець. 
Отцовскій--батьківський, ост- 

цевий, отцевський, остець- 
кий. 

Отціьживать, отцідить -- від- 
ціжувати,дити; кадточу- 
вати, надточити; авціджу- 
вати, зцідити. 

Отціьплять,-пить--Відчіпляти,- 
чепити. 5 



Отчализать -Охватинать. 

Отчаливать,-лить - відплива 
ти, плити. 

Отчаль--відплив. 
Отчасти - подекуди, псчасти. 
Отчаяваться, яться -- роспачу- 

вати, роспачити. 
Отчаяніе-- роспач, роспука. 
Отчаянньй--безнаді ний, без- 

порадний; очайдушний, на- 
вісний, шалений, сміливий, 
запеклий. 

Отчего, нар.-чого, чому, чом; 
союзь- через що, а через 
те, тим то; то -- чогось, 
чомусь. 

Отчеканивать,-нить -- карбу- 
вати, викарбувати. 

Отчеркивать,-черкнуть -- від-. 
значати,- чити. 

Отчєрльвать,-черпнуть -- на- 
черпувати,-пнути. 

Отчерчивать,-ртить--відрисо - 
вувати, сувати. 

Отчество--призвіще по Сать- 
кові. 

Отчетливьій, о -- виразний, о 
докладний,-о. 

Отчетньй -- звітний, справоз- 
давчий; відповідальний. 

Отчеть -- звідомлення, 
справоздання, перелік. 

Отчигна -- батьківщина, віт- 
чина. 

Отчим--вітчим. 
Отчисленіє--відлічування, від 

раховування. 
Отчислять,-лить -- відлічува 

ти,чити, відраховувати, - 
хувати. 

звіт, 

Отчитьвать, тать- відчитува- 
ти, - тати; відшіптувати. - 
шептати; вимовляти. вимо 
вити, зробити нггану. 

Отчитьваться, таться--(соста 
влять отчеть) спразозда- 
вати,-здати, звітувати, Ппо- 
звітувати. 

Отчуждать, дить -вивлащати, 
вивластити, ускарбовліова- 
ти, бовити. 

Отчужденіе вивлащення, 
ускарбовлення. 

Отшатнуться- ухитнутися. 
Отшельникь -- безлюдник; ця, 

самітник, ця, пустельник,- 
ця. 

Озшельническій-- від'юдниць- 
кий, пустельничий, 

Оїшествтев- відхід. 

28. 

Отшибать,-бить -- відбивати, - 
бити. 

Отшивать,-шить--відшивати, - 
шити; віддирати, дерти. 

Отшлепать -- відлЯпати, вих- 
льостати. 

Отшлифовать--ви шліхувати. 
Отштукатурить-- потинькува- 

ти. 
Отшучиваться- жартами вик- 

кручуватися. 
Отщелкать --відлугити, від 

чухрати; нагану зробити. 
Отщелкать -- переляскати; (с 

соловьб) перетьохкати. 
Отщемлять,-мить -- прищику- 

вати,-кнути. 
Отщепенець--відкинчик. 
Отщепенстео--відкиччицтво. 
Отщеплять,-пить--чахати, від- 

чахнути,відколювати,-лот и. 
Отщепокь--тріска, скалка. 
Оть--від, З. 
Отьемлемьй - відніманий. 
Отьідать, Всть--з'їдати, з'їс- 

ти; відгризати,-гризти. 
Отьбдаться,-Бсться -- гладча- 

ти, погладчати. 
ОтьіЬздь--від'їзд, вмізд. 
Отьізжать,-Ьхать- від'їздити, 

вгіздити,- їхати. 
Отьявленньй --непркторений. 
Отьгрьвать, грать -- відгра- 

вати, відіграти. 
Отьіскивать, -скать -- вишуку- 

вати, в'дшукувати, росшу- 
кувати, кати. 

Отяготительньій, о--сутужний, 
сутяжний, о. 

Отяготіьть -- отяжіти, обваж- 
ніти. 

Отягощать, тить -- стяжати, 
отяжити, обтяжати,-жити, 
тяжити, утажити, обважу- 
вати, обважити. 

Отягощеніє -- Завага, обтя 
ження, утяжосиня; (притЬс- 
неніе) налога. 

Отяжелі ь- отяжати, обва»с 
ніти. 

Офимерскії- офицірський. 
пр старшина. 
Оффиціальньй,о- урядовий, о. 
Охапіє- охи, ухи. 
Охапка--сбгремок жмут.жмак. 
Охать, стонать кригнати, 

охати:; жаловаться-сктіту. 
Охнатьвать, тить - обіймати, 

няти; засягати, гти; збаг- 
нути (умомь); (о страхь) 



ощанути; (обвивать) пере- 
литувати, перелитати. 

Охладительньй--остулний. 
Охладьвать,діть- холонуті, 

охолонути, похолонути, 
охолоти; о озимніти: бай 
лужніти, збайдужніти. 

Охладільі --охололий. 
Охлаждать,-дить -- охолоджу | 

вати, дити; похолодити, схо 
лодити, остуджати, осту | 
дити; ся--холонути, прохо: 
лонути,  прохолоджатися, 
прохолоджуватися, прохо- 
лодитися, нахолоджувати- 
ся, лодитися, нахолонути. 

Охлажденіє -- охолода; збай- 
дужніння. | 

Охлопки--клоччя; клак; раст | 
Яіаїїсе ІТаціоїа -- киромай, 
кірмак. 

Охлопье--клочча. 
Охмелить- захмелити. І 
Охмелільй - підпилий. 
Охмеліьть--упитися. 
Охолаживать-- хслодити. 
Охолащивать,-стить -- см. Ка- 

стрировать. 
Охорашивать,-ся -- джеджули - 

ти, ся, чепурити,-ся, при- 
чепуряти,-ся, хорошити,-ся. 

Охота -- хіть, окота; улови, 
полювання, погуляння; мис 
ливство,  стрілецтво, ло- 
вецтво. і 

Охотиться- -полісвати. 
Охотникь -- стрілець, мисли"- ! 

вець, польованець, ловець; 
желающій, - щая-- охотун, 
-тука. 

Охотничій --стілецький, мис- | 
ливський, повецькі й 

Охотно -- охоче, охічно, за- | 
любки, з охоатою, радо лячно. 

Охотний--ухітний, охочий. 
Охра--вохра. 
Охрана--охорана; сторо» 
Охраненіе -охорона. 
Охранитель,-нрца -- сторож, 

охоронник,-ця. 

Охранительньй--охаронний. 
Охранньй - охоронний. 
Охранять, нить -- охороняти, 

-нкти стерегти, устерегти, | 
пильнувати, допильнувати : 

чого, ховати, заховати. 

Охриплость--хриплість. 
Охрипльтійї -хриплий, | 
Охроміть -окривіти, і 

| 
І 

і 
ї 
| 

І 

1 

і 

Охладительньй--Очески. 

Охулить -- заганити, огудити, 
зганити. 

Охулка--логудка, догана. 
Окь! ахьі--ох! оле! 
Оцарапьвать,-пать --обдряпу- 

вати, обдряпати, задернути, 
удряпнути. 

Оціненів--цінування. 
Ощьненньй--цінований. 
Оцьнивагь-нить -- цінувати, 

оцінувати, уцінувати; так- 
совати, утаксувати. 

Оціьнка-цінування,  обцінка, 
зацінка; имущества для 
аукціона-поціновка. 

Оціьпенівать, нвть-- прикипа- 
ти, прикипіти, заціпнути, 
заціпити. 

Оціпенільй--одублий, заціп- 
лий. 

Оціпеньніе--сдублість, заціп- 
ність. 

Оцьпленіе--отдчення. 
Оцілплять,- пить оточаті, 

-чити; обчепляти,-пиги, 
Очагь--Огнище; (вь землі, вь 

сьняхь или на дворі) кго- 
биця. 

Очарованіє--чари, мана, омд- 
на, урок. 

Очарователь--чарівник. 
Очаровательница- - чарівниця, 

чарівка. М 
Очаровательньй -- чарівний, 

чарівничий, чарівницький. 
Очаровьвать, ровать -- зача- 

ровувати, зачарувати, ча- 
рувати, учарувати. 

Очевидець--самовидець. 
Очевидно--нафчне, очевидьки, 

оченидячки. 

Очевидньй -- наочний, очсви- 
стий. 

Очеловьчиться--пОлюдніти. 
Очень--дуже, вельми. 
Очепь (вь колодці) - звід. 
Очервивіть--почервивіти, 
Очередной--чережиий, черго- 

вий, рядовий. 
Очсредь- ряд, черга. 
Очеркь- нариг, зачерк, зарис; 

шкіц. 
Очернить -- почорнити; обмо- 

вити, обгулити. 
Очереставть - зачерствіти. 
Очертаніє-зарис, рисунок. 
Очерчивать, нить -- зарисову 

вати, сувати. 

Очески, вьічески 
пачієки. 

пазоги, 
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Очинивать (перья, каранда- 
даши)-темперувати, затем- 
герувати. 

Очинка--темперованка. 
Очистительньй--чистовний. 
Очистка -- вичистка; (желуд- 

ка) -- прочистка. 
Очитокь пестролистньій, раст. 

5едит асге- мошнач. 
Очищать, -стять -- очищати, 

очистити; (прибирать) опря- 
тувати, опрятати; дорожки 
вь саду--грасувати; овчину 
ость мездрь -- пляшувати; 
прудь оть ила--шлямувати; 
оть шелухи--теребити, опи- 
хати; кого оть грЬховь -- 
розгрішити кого. 

Очищенів--очищення. 
Очки - окуляри. 
Очко - брунька (у растеній); 

вічко (вь картахь,). 
Очковая змія -окулярник. 
Очная помощь, раст. Епріга- 

зіа оНіісіпаїіз--очанка. 
Очнуться- прокинутися, 

няти, очикчутися. 
Очуміть--зачуміти, очманіти, 

очамріти. 
Очутиться - опинитися. 
Ошаліьвшій -- чмелений, чма 

лений, шалений, очмані- 
лий, ошалений. 

Ошаліть,--очманіти, очамріти. 
Ошескь--ошийок. 
Ошейникь--нашійник. 
Ошеломить -- пришоломити, 

причмеліти,приголомшити, 
загутати, обамбураяти. 

Ошеломленньй -- тороплений, 
приголомшений, обамбу- 
рений. 

Ошелушить -- облускати, об- 
лузати: (зерно)--оборотати. 

Ошельмовать--зганьбити. 
Ошибаться,-биться -- хибити, 

схибити, помилятися, - ли- 
тися; (промахнуться);сков- 
знутися, огулитися, зблуд: 
жувати, зблудити, змилю- 
вати, змилити. 

Ошибка--хиба, помилка, омил- 
ка, обмила, похибка. 

Ошибочньй, - о - хибний, 
омильний, помилковий, по- 
хибковий, помилешний, по- 
мильний. 

Ошпаривать, -рить -- обпарю- 
вати, рити. 

Оштукатурить--обтинькувати, 
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очу- 

Ощелачиваться, - лочиться -- 
визолюватися,-литися. 

Ощетиниваться, ниться -- на- 
стовбурчуватися, - читися, 
наїжуватися,-іжитися. 

Ощипьвать -общипувати, об- 
скубувати; (битую птицу, 
свин. тушу) патрати. 

Ощупьванів -- облапування, 
лапання, мацання. 

Ощупь -- Оомац, полап; 
щупь--наголап, 

Ощупью--полапки, полапцем, 
обмацки, омаць, помацки, 
навпомацки, навполапки. 

Ощутительньій,-о -- чутливий, 
-о; дошкульний,-о. 

Ощущать,-тить,-ся -- відчу- 
вати, -чути,учувати,-чути,-ся, 

Ощущеніе--відчуття, вчуття. 

Пп. 
Па-(вь танці) па; (шутливо) 

дригулька. 
Пава- пава, павурка, 

риця, павичка. 
Павилика--см. повилика. - 
Павильонь-альтана, альтанка. 
Павіань, зоол.--павіян. 
Павлиниться--пишатися, чва: 

нитися, пиндючитися, ин- 
дичитися. 

Павлиній--павовий, пав'яний, 
павиний. 

Павлинь, пт,-павур, павич, 
павук. 

Павлинья очки, раст. Ациїе- 
діа ушідагіз--орлики, дзві- 
ночки. 

Паводокь--павідь. 
Павушка--павонька. 
Пагуба-загуба, загубіль, згуба. 
Пагубность- загубність, згуб- 

ність, шкодливість 
Пагубньй, о--загубний, 

ний, шкодливий,-о. 
Падаль--шкалло, стерво, па- 

дло, мерша 
Падать, пасть- падати,упасти; 

(гибнут») гинути, загинути; 
(приходить вь  упадокь) 
підупадати, пасти; (о воло- 
сахь) вилазити. 

Падежь--упадь, упадок, падь, 
виадих. 

Падежь, грам. -еідмінок. 
Паденіе--упе; ц 

нао- 

паву- 

згуб- 
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Парцій--сиволний,  квапимй, 
хаеаливий, ласий ло. 

Сзпубь, дерево--ясень. 
Падучая боліьзнь--неволя, Че- 

Падшій--упалий. 
Павевой--пайовий. 
Паекь--пайка. 
Пажить -- пастівень, пастів- 

ник. 
Паже--джура, чура, цюра. 
Пазило--хуганок, уторник, 
Пазить--буртувоти, жолобху- 

вати. 
Пазуха - пазуха. 
Пазь-жолоб, 

бочкі-утори. 
Пай--пай, діпениця. 
Пайка--лютування. 
Пайщикь,ца--спільник,-дя. 
Пайщина-гспілка. . 
Пакетньй--пакстовий. 
Пакеть--пакет. 
Пакибьтів--новонастання., 
Пакленокь, раст. Ясег сатре- 

зіге--чорноклен. 
Пакля--згріб'я, клоччя, клак, 

пачоси. 
Паковать--теркилувати, паку- 

вати» 
Пакостить--капостити, шко- 
е дити; псувати, партачити. 
Пакоститься, мараться--мер- 

зепитися. 
Пакостникь,-ца--Капосник,-ця, 

шкідник,-ця. 
Пакостньй--пакісливий,  па- 

кіслиб, капосиий, уредний. 
Пакость--капость. 
Пслатг--(дворець) палац; па- 

рівчачок; вь 

лота; казенная-Финапсова 
палата;  оружейная-зброл- 
ниця. 

Палатка-- намет, шатро; 
марочная--ятка, таш. 

Палачь-гкат. 
Палашь--паляш, 
Палевьй --ясножовгиб. 
Палець -- палець; (большоїї)- 

палюх; безькменньй-підме 
зпїнець; (перчатки) напалок. 

Полисадникь-- садочок. 
Палисадь, ограда--обгорода. 
Палитра--палета. 
Палить палити; 

пекти; стріляти. 
Палишца- -паявтсця. 
Палка--ціпок; кий; большая- 

ціпура; ціпун, ціпуга, па- 

яр- 

шкварити, 

| 

ч 

Папмять -- пам'ять; 

задпій-звпоротниїсь, 

гига,палимонм; толстая--ма- 
збора; клюка-коцюрга; свя- 
щенническая-патериця; сь 
рукояткой вь вид топора-- 
келеп, топірець; (вь плет- 
нф)- запрута. 

Паломникь, ца -- прочанин, 
-нка. 

Паломничество--проща. 
Палочка--цура, ціпочок, кий- 

очок, 
Палочнике, раст.Турра апдизіїі- 

їоіїа -рогіз, киях, чакан; 
т. Іабібоїїа-султанчик; РДас- 
суП8 діогаегаїа-мітлиця. 

Палуба--чардак, чердак. 
Палубньй--чердаковий. 
Палустень--краюха. 

ьба -- стрілянина, стріль- 
неча, стрільнява; пушеч- 

-  ная- гарматнеча. 
Пальма--пальма. 
Пальцеобразньй -- пальцюва- 

тий. 
--палюшок. 
-- жерявий, пекучий. 

Пацмятливьй--пам'яткий, па- 
м'ятущий, тямкий. 

Памятникь--честонь, помник, 
пас'ятник; остатокь древ- 
ности--забуток; придорож- 
ний со статуєй святого-свя- 
тець; надгробньй-- надгро- 
бок. 

Памятно-помки, уломхи, по- 
мок, упомку, помка, утям- 
ки, упам'ятку, узнаки. 

Памятньй -- пам'ятливий, не- 
забутній. 

спомин, 
згадка; пам'ятка, 

Панель--лиштва; піщоходи 
Паника--поляка. 
Паникалило--світич. 
Панихида--панахида, задушни- 

ця, подущеньство. 
" Панихиднюй--панахидний. 
Паническій--полячний. 

! Панорама--панорама. 
Панталонь - штани. 
Пантомима--мита. 
Панцеюрньхі--пенцерний. 
Панцьрь--пайцер; черєпашій 

-корито. 
Папа--тато; (римокій) папа. 
Папироса--цигарка, куричка. 
Пепиросникь --цигарник. 
Пагиросньй - цигарковий. 
Папка--галятурка. 
Папоротникь, раст. Аврідїшт 



Папскій -Пасмурньй. 

Нієнтаз. 5м.и Гетіпа 5». 
Роіуродіцтп ушідаге, Ріегі5 
адчійпа, 5ігаіерієгіз дегтпа- 
пієса МЛІІ4.--папороть, папе- 
рушина, солодиця лісова, 
кочедижник;  (древньйшій 
вид) орляк. й 

Папскій--папський. 
Папство--папство. 
Пара--пара; рівня. 
Парабола --параболя. - 
Параболическій--параболічний. 
Параграфь -плараграф. 
Парадно--урочисто,  святко- 

во; ошатно. 

Парадньшж -- (торжественньй) 
урочистий, святковий; (на- 
рялньшй) ошатний. і 

Парадь--парада; убір, стрій. 
Паразить--чужоїд. 
Паралитикь--параліжець, па- 

раліжник. 
Параличь- параліж, паралюш, 

родимець. 
Параллаксь--паралякса. 
Параллелограмь--рівнобіжник. 
Параллелопипедь -- рівнобіж- 

ностінник. 
Параллель--рівнобіжник, рів- 

нолижник; порівнання. 
Параллельность -- рівнобіж- 

ність, рівнолежність. б 
Параллельньй --рівнобіжний, 

рівноліїжний. 
Парафинь--парафин. 
Парашка--катеринка. . 
Паренекь - парубіка, парубій, 

пгрубійка, парубійко, па- 
рубчак. 

Пареніе - ширяння, шугання, 
буяння. 

Пареніе--паріння. 
Парень--парубок, пахолок. 
Пари--застава;- держать - за- 

ставлятися. 

Парикмахерскій -- перукарсь- 
кий. цілюрницький, стри- 
жійський. 

Парикмахерь -- перукарь, ці 
люрник, стрижій, голяр. 

Парикь--перука. 
Парильня - парня. 
Парильщикь; ца -- лазнік, 

-чка. 

Парить--ширяти, буЯти, кру- 
женяти. - 

Парить-- парити. 
Паркетньй--тахльований. 
Паркеть--тахля. 
Паркь--парк. 
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Парламенть--парлямент. 
Парни (собир.) -- парубоцтво, 

парубота. 
Парникь--тепляк. 
Парнишка--см. Паренекь. 
Парной - теплий. 
Парньй--паристий; двукінний. 
Паровикь--паровик. 
Паровозньй--паровозовий. 
Паровозь -парозіз. 
Паровой--паровий. 
Пароконньй--двукінний. 
Пароксизмь--перепадок, 
Пароль--слово. 
Паромньй--поронний. 
Паромщикь--перевізник. 
Паромь--порон. 
Пароперегріватель, тех.--па- 

роперегрійник. 
Перораспредаленів --- паропо 

діл. 
Парораспреділитель--паропо- 

дільник. 
Пароходньй--пароплавний. 
Пароходовладблець-- паропла- 

вовласник. 
Пароходовладільческій -- па- 

роплавовласницький. 

Пароходство--пароплавба. 
Пароходь--пароплав. 
Партикулярньй -- приватний. 
Партитура- -партитура. 
Партія--партія - 

| Пгрусина--чаймовина. 
Пгрусиннь й -чаймовинний. 
Перусить--чаймувати. 
Парусньй --чаймовий. 
Пагусь--чайма. 
Парча--злотоглав. 
Парчовь й --Злотоглавий. 
Парши--шолуді, пархи. 
Паршивець -- шолудяй, шолу- 

дивець, пархач, торавець. 
| Паршивьй -- шолудивий, пар- 

хатий, шіпавий, 
миршавий. 

Паршивіть--шолудивіти, мир- 
шавіти. 

Парь -пара; (поле) -- парина, 
переліг, сбліг, толока; (сан- 
ньїй) парло; жара-млява. 

Гіасеніе--паства. 
Пасквиль--пасквіль. 
Паслень, раст. З5оіапит під 

гит--псинка, паслін; 5, дші- 
сатага-підтинник, М 

Пасмурньй, с -- похмарний, 
пгихмарний, лохмурний, 
темрявий, нахмурпий, пах- 

торавий, 



т 

муьний, 
ний, о. 

Пасовать--пасувати. 
. Паспортньй--пащпортовий. 
Паспорть--пашпорт. 
Пассажирскій -- пасажирний. 
Пассажирь--пасажир. 
Пастбище--луговина, попаси- 

ще, пасовище, пасовисько; 

(огороженное вблизи жилья) 
пастівень, пастівник; (бо- 
лотистоє) поплава. 

Паства--парахвіяне. 
Пасти -пасти; (вь дорогб) по- 

пасати. 

Пастила (густое варенье изь 
растертьшжь фруктовь)- па- 
видло. 

Пастись (кормиться)- пастися, 
жиркувати. 

Пасторь--пастор. 
Пастухь -- пастух; овець-вів- 

чарь, югас, ватажник, гай- 
дарь, учар, увчар, чабан; 
стада коровь-чередник, че- 
редарь;  лошадей-стадник, 
стадарь; ррогатаго скота 
скотарь, чердаш; свиней- 
свинарь, свин: пас! помощ- 

никь пастуха-підпасач, під- 

хмурний,  хмар- 

пасич, підпасок; старшій 
пастухь - отаман, личман, 
отагас. 

Паслушій--пастуший. 
Пастушка--пастушка. 
Пастушокь, пт. Кайия адцабі- 

сиз--хорустіль, - хорустіль- 
ник, хоростіль. 

Пастушья сумка, раст. Сарзе! 
їа Богза разіогіз - очки. 

Пастьрекій- душпастирський. 
Пастьрство -- душпастирство. 
Пастьрь--душпастир 
Пасть--паща, роззквина. 
Пасть- упасти, полягти. 
Пастьба -паства, напасочка. 

Пасха--великлень; (кулинарн.) 
Єаба, папушник. 

Пасхальнь й--великодній. 
Пасьнокь -пасерб, пасербок. 
Пася, пасясь- попаски. 
Патока (сахерная) - патока; 

свекловичная- маляса. 

Патріархь--патріярха. 
Патріотическій--патріотичний. 
Патріоть--патр ат. 
Патронньй--лалунковий. 
Патронташь--тарапать, ладів- 

ниця, ледунка, кулешниця, 
кулішниця, 

Пасовать-- Пачкаться. 

Патронь--(зарядньі) ладучок; 
(вь механикб) віблик; (пок- 
ровитель) патрон. 

Патрулировать--чатувати. 
Патруль--чата. 
Патрульньй -чатовий. 
Пауза-зупинка,перерка, павза. 
Паузить, рьчн.-лихтувати. 
Паузокь, річн. -- шугалія, 

" лайба. 
Паукообразньй -- павучастий. 
Паукь--павук. 

: Паутина -павутиння. 
Паутинньй--павутиний. 
Паучекь--павучок. 
Паучій--павуковий. 
Пафь, межд.- бах, бабах. 
: аханіе--Оранка, орання. 
Паханьй--Ораний. 
Пахарскій хпіборобський, 

рільничий, ратайський. 
Пахарь--орач, плугатарь, плу 

гатир, плугач, ратай. 
Пахатньй -- орний, хлібороб- 

ний. 
Пахать--орати, ралити. 
Пахнуть -- війнути, дмухнути. 
Пахнуть (издавать  запахь)-- 

пахти, душіти, запашіти, 
тянути. 

Паховая грьжа--нацими. 
Гіаховина--пахвина. 

Паховой--пахвовий. 
Пахотньй--орний. 
Пахота -пахіття, нив'я, рілля. 
Пахталка-маслянка. 
Пахтанье--скологини, маслян- 

ка; (дБйствіс) збивання 
Пахтать--колотити, збивати, 
Пахучесть--запишність. 
Пах»чій--запашний, духови- 

тий. 
Пахь--пахва. 
ІПаче--дужче, більше, 
Пачка--пачка; (табаку вь ли- 

стахь)-чумів, пагуша 
Пачканіе -- капяння, мамулін- 

ня, брудніння; базграчня, 
партачення. 

Пачкать-брудити, бруднити, 
підитн, каляти, багнити, 
бешпетити, киринити, баб- 
рати, мастити, мамулити, 

поганити; (лицо, руки) мур- 
зати, (ч.-н. жирньмь) яло- 
зити, смальцювати; (мукой) 
борошнити; (краской, жид- 
костью) квацювати, 

Пачкаться -- брудитися, бруд- 
нитися, калятися, багнити- 



Йачкотня--Перебалтьвать. 

ся, бибратися, поганитися, 
мазуватися,  песькатися, 
С лиць, рукахь) мурзатися. 

Пачкотня -- базгранина, таля- 
панина. 

Пачкунь,-нья --таляпало,-лка, 
нехар, нехара, киринник, 
партач,-чка. 

Паша--баша. 
Пашня- рілля, пахіття. 
Паюсньй--прасований. 
Паяльникь--клюхта. 
Паяльница -лютівниця. 
Паяльньй--лютовний. 
Паяніе-лютування. 
Паясничать--блазнувати. 
Паять--лютувати. 
Паяць - блазень. 
Пегась, рьба--сарган. 
Педаль--лаба. 
Пеїзажисть--крайовиста. 
Пейзажь -крайовид. 
Гіекарка-- печільниця, перепі- 

чайка. 
Пекарня--клібопекня. , 
Пакагскій--пекарський. 
Пекарство - пекарство. 
Пекарь-печільник, пекарь. 
Пекнпеванньй--питльоОваний. 
Пехена--обрус; укривало; спо- 

виття, сповиток. 
Пеленальньй - уповивальний, 

сповивальним. . 

Пеленаніе -- уповивання, спо- 
вивання. 

Пеленить, спеленать -- пови- 
вати, сповивати, по»ити, 

5 спонити,уповивати,уповити. 

Пеленка -- пелюшка;-нки-по- 
виття, сповиття. 

Пеленочньй-- пелюшковий. 
Пелерина--дармови(ї)с. 
Тїіеликань, пт. Реієсапи»з сгіз- 

риз -баба, неясить. 
Пельмень--ушко, вушко. 
Пензль--напірник. 
Пенекь--пеньок. 
Пентюхь -- штурмак, тюхтій, 

штурбак, розгамуза, теле- 
пало, бамбутла. 

Пень--пень, штурпак, корч, 
прикорень;  дуплистьій-па- 
луб, палуба; трухльй вну 
три-ослив; (болван-) йолоп, 
боздур. - 

І єчвка--коноплі, (для пряжи) 
--куделя, кудєль, кудели- 
ця, кудівка, прядні(ї)во. 

Пеньмозьгй --конопельнийшпря- 
див'Яний. 
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Пеня--пеня, напасть. 
Пенять -- нарікати, ремству- 

вати. 
Пепелиться--попеліти. 

Пепелище- -попелище, 
вище, домівка. 

Пепель--попіл, спулза. 
Пепельньй -мишастий, миша- 

тий, попелястий. 
Первенець- первісток, первак, 

(дьвочка)-первістка, пер- 
вачка. 

Первенство -- першість, пер- 
шенство, перед. 

Первенствовать -- первувати, 
головувати. 

Первинка--першина, 
Первичньй -- первітний, пер- 

вісний. 
Первобрачньй -- первошлюб- 

ний. 

Первобьшткьій--первісний, по- 
чатковий, 

Первожитель -"первожителець, 
первожитець. 

Первозданньй -- первостворе- 
ний. 

Первоисточникь--перводжере- 
ло. 

Первоклассньй -- первоклясо- 
вий; першорядний. 

Первомученикь--первомучень. 

димо- 

; Первоначало -- первопочаток; 
первопочин. 

Первоначальньй --первісний; 
початковий. 

Перкообразь--перповзір, пер- 
вотвір. 

Первопутокь--первозім'я. 
Первородньй -- перворідний; 

(сьінь)-пеговорідень. 
Первородство --перворідність, 
Первородь--прарід. 
Перворожденньй -з перворід- 

ний. 
Первосонь -первосни. 
Пергостепенньй -- перворяд- 

ниє, першорядний. 
Первоцвіть Весенній, раст.Ргі- 

ти!іа уегіз--ряст, медяник, 
ключзик; Р. еіабіог-оведин. 

Первьи -- перший: первий, 
стагіпий, перепрій. 

| Пергаментнвій - паргаміновий. 
Поргамента--паргамін. 
Перебавлять,-бавить -- надда- 

вати. дати, переборщувг ти 
-щити, перебигати, брати 

Перебалтьтвать, богтать --пе-" 
ребовтувати, - бовтати, пе- 
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реколочувати, - тити; виб- 
ріхувати, вибрехати. 

Перебивать,-бить -- вибизати, 
вибити, повибивати; (вдре- 
безги) трощити, перетро- 
щити, товкти, витовкти, 
перетовкти; (-Бчь)-- пере- 
хоплювати, перехопити, пе- 
репиняти,-пинити. 

Перебиваться,-биться -- пере- 
бивати, ся,битися;  поби- 
тися, потовктися. " 

Перебивка --перебивання, пе- 
ресипання; перебій; пере- 
трує. 

Перовиранів -- перебирання; 
перебори; перебір;  пере- 
носи. 

Перебиратель,-ница --перебір- 
ник, ця. 5 

Перебирать, - брать -- перебі- 
рати,брати; перебендюва- 
ти, вередувати; перегор- 
тати,рнути; перетрушува- 
ти, сити. 

Перебираться, перебраться,-- 
забіратися, забратися, ге- 
ребіратися, братися, пере- 
носитися, нестися. 

Перебодать--переколоти. 
Перебой -перебій. 
Переболіть -- виболіти; пере- 

слабувати, перехоріти, пе- 
рехворіти, переболіти. 

Переборка перебірка; пере- 
носини; перегана; пересіч- 
ка, перетинка. 

Перебороновать --переволочу- 
вати, переволочити. 

Перебороть -- перемогти, по- 
дужати. 

Переборчивьшй -- перебе-дю- 
вати?, вередливий. 

Переборь--перебір,перевишка. 
Перобраковать -- переганити, 

перепокидіти. 

Перебраниться-- перелаятися. 
Перебранка--сварка, лайка. 
Перебрасьвать, - бросить 

перекилати, перекинути, пе- 
реметати, - метнути, перс- 

« мітувати, метати. 
Перебрасьваться, - броситься 

--перекидатися, перекину- 
тися. перемітуватися, пе- 
реметатися, пересягнути. 

Перебрести -перечкалати, пе- 
реплентатися,  перелізти; 
перебрести, 

Перебивать-зі їбревивать 

| Перебривать, -рить--перегалію- 
вати, переголити. 

" азебродить -- перешумувати, 
змусуватися, переграти, 
вигратися; виблукати. 

Перебудить -- побудити, 
буркати. 

Перебушевать -- перебурхати. 
Перебьівать,-бьть -- перебува- 

ти,бути, перевертатися, 
перевернутися. 

Перебігать,-бвжать -- перебі- 
гати, бігти; передаватися, 

- датося, перекидатися,-ки- 
нутися; випереджати,-дити. 

по- 

Перебігь--пербіг; перекид. 
Переб'ідствовать -- перебідка- 

тися. 

Перебьжка--пергін. 
Перебьжзикь -- перекинчик, 

перекинець, перекидько. 
Перебіьливать,-лить -- перебі- 

лювати,білити;  вибілити, 
побілити. 

Перебіситься -- переказитися. 
Переваливать,-лить -- переки- 

дати, кинути; перевозити, 
-везти; псреходити,-йти. 

Переваливаться,-литься -- пе- 
ревалюватися, литися, пере- 
валювати, перезалити, пе- 

рехилятися,-литися. 

Переваливаясь переваги. 
ваги, перехильцем. 

Перевалка -- перекидка, 
рекид. 

Перевалять--перскачати. 
Переваляться -- викачатися, 
вивалятися; переслабуватн. 

Переваризать, переварить -- 
переварювати, переварити; 
травити, перетравити. 

Пгревариваться,- риться -- пе- 
реварюватися, . перевари- 
тися; перетравлюватися, 
"витися. 

Переварка--леревари. 
Переведеніе--перевод. 
Перевезеніг--перевіз. 
Переверстьшвать,тать -- рів- 

нати, вирівнати, плянту- 

вати, сплянтувати. 
Перевертка--переверт. 
Перевертьвать,-рнуть -- пере- 

веотати, - рнути; переки- 
датиукинути; перегортати, 
-рнути;  повертати,рнути; 
перекручувати,-тити. 

Перевивать,-вить-перевивати, 

пе- 



Перевигка--ілсєрегнинать 

з Перевороть-пеуєверт. 

церсвити, переплітати,'пЕе- 
сти, переводити,-вести. 

Перевивка--перевивання, пе- 
реплітання. 

Перевидьть -перебазити. - 
Перевинтить--пер шрубувати. 
Геревираніе--перебрех- 
Перевирать,-Брать -- перебрі- 

хувати, "брехати, перекручу 
вати, тити. 

Переводить, перевести--пере- 
водити, перевести; перево- 
дити; (литерат.), перекла- 
дати, перекласти, (стихами) 
переспівувати, співати; ви- 

водити,'вести, повиводити; 
переселяти, лити. 

Гереводиться, перевестись,-- 
переводитися, перевестися. 

Переводньй--(о книгь, стать) 
перекладний; (о вексель) 
трасозаний. 

Переводчикь,-ца--перекладач, 
-чка. 

Переводь--(книги, статьи) пе- 
ректад, перекладання: (сти- 
хами) переспів; (сь одной 
должности на | другую) 
перепосаження; переке- 
сення. 

Перевозить,-везти -- тієрего- 
зити,зти, поперевозити. 

Перевозиться, перевезтись 
--перевозитися, перевез- 
тися. 

Перевозка-- перевіз,  перево- 
зини, перевози. 

Перевозньй--перевозовий. 
Перенозчик--перевизник, перс- 

Бозець. 
Перевозь-- перевіз. 
Переволакивать,-вслочь--пере- 

волікати,-волокти, перетя- 
гати гти. 

Переволноваться -- пегехвилю- 
ватися, перетурбуватися. 

Перевооружать, жить -- пере 
збгоювати, -броїіти, 

Перевооруженіе-персзброіння. 
Переворачиваніе - перевертан- 

ня; перегортання; перели 
цьовування. 

Переворачивать, ротить-пере- 
гортати, перегорлути, пере- 
гортувати; перевертати, 
-рнути, перекабачувати, 
-батити, переєпницьовувати, 
-цювати. 

Переворачиваться,  перевер- 
вуться--перевертатнся, пе- 

і 

| 

ревернутися; 
ся,-рнутися. 

перегортати 

Переворчать -- 
перегарчати. 

Перевьручка--перевишка. 
Геревьючить -- первуючити, 

переладувати,  перетерки- 
лувати, перевантажити. 

Перевінчивать,-чать- вінчати, 
звінчати;-ся- щлюба брати, 
узяти. 

Перевірка--перевірка. 
Перевбрять,-рить -перевірята, 

-рити. 
ПеревЬсь -- перевага, перз- 

мога. 
Перевішать--вивішати. 
Перевьі.ивать,-сить-- мерева- 

жувати, перезажати, пере- 
важити; перевішувати,-ві- 
сити; | перемагати,-могти, 
тору брати; ще раз зва- 
жити. 

Перевішиваться, ситься-- пе- 
резажуватися, переважа- 

тися, гереважитися; пере- 
висати, - ся, - снути, - ся 
перехилятися, литися. 

Перевіять--перевіяти. 
Перевязка -- перев'язування; 

перев'язка; перепаска; (на 
пальць)-напалок. 

Перевязьвать, згть-- перев'я- 
зувати, перев'язати; пов'я- 
зувати, зати. 

Перевязь - черезплічник. 
Перегаживать, -гадить -- пере: 

паскуджувати,- дити. 
Перегарь--перепал. 
Перегибать,  перегнуть, - ся 

--перегинати, перегнути; 
перехиляти, лити, ся. 

перебурчати, 

Перегибнуть-- погинути,  ви- 
гинути. 

Перагибь--перегин, | переги- 
нання; залім, залом. 5 

Перегладить-- перепрасувати. 
Переглохнуть -- поглухти; по- 

глушитися. 
Переглотать-- поковтати. 
Перегляцка - перегляди. 
Переглядьвать, дьть -- пере- 

дивлятися,-витися. 
Переглядьваться,нуться - пе- 

реглядатися, персглянутися, 
ззиратися,рнутися, згля- 
дуватися, зглядатися, згля- 

7 нутися. 
Перегнивать,-чить -- перегни» 
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вати, перегнити, перегно 
сти; вигнисти, погнисти. 

Перегнившій--перегнилий. 
Перегной--перегній. 
Перегньваться -- перегніва 

тися. - 
Переговаривать.-рить -- пере 

говоряти, | переговорити, 
перемовляти, мовити,  пе- 
ребалакати. 

Переговариваться --перегова- 
ювгтися. й 

Переговорьм»-перемовини, роз- 
мови. 

Перегодить--перегодити. 
Пе ег нка--перегони; хим.-пе- 

репускання. 
Перегонньй--перегінний. 
Перегонь- перегін. 
Перегонять, перегнать--пере: 

таняти,перегонити, пере 
гнати, вигереджати,-дити; 
хим. перепускати,-стили. 

Перегораживать, перегоро: 
дить (стьною)--перетинати, 
-тяти, перепинати,-п'ясти, 
забірати, забрати, перелі- 
ляти, лити,  перегороджу-: 
вати,"дити. 

Перегорать, ріть -- перего- 
ряти, перегоріти, перепа- 
лятися, литися. 

Перегоревать -- перетужити, 
пересумувати,  перегорю 
вати, пережуритися. 

Перегоркнуть--згіркнути. 
Перегородка -- переділка, пе- 

ресічка, перетика, перило. 
Перегостить--перегостювати. 
Пе.сгребать, перегресть--пе- 

регрібзти, перегребти, пе- 
регортати,рнути, перегро- 
маджувати, дити. 

Перегружать, зить - перекла 
дати, перекласти, пере 
ловувати,- дувати, переван 

тажувати, жити. 

Псрегрузка--переклад, пере 
клегдання, перевантажня 

терелалня. 
Перегрьзать,грьзать -- пере 

гриз ти, перегризти; ва- 
тризти, повигризати. 

Перегрьівться- перегризтися. 
Перегрьть--перегріти, перє 

парити. 
Перегрязнить "-- побрудити, 

гокаляти, 
Перегубить-- вигубити. 

Перегнившій -Передовой. 

п Перегудіть--перегусти. 
| Перегуль--перепій. 
Перегулять- перепити. 
Перегущать,стить -- перегу- 

щати,стити. 
Передавать,щцать -- перела- 

вати, передати; (черезь 
кого) -ким; (устно, словами) 
наказувати, - зати, перека- 
зувати, зати, переносити, 
-нести, переповідатися,-ві- 
стися чого; віддава и, дати; 
пересилати, слати. 

Передаваться, даться -- пере- 
даватися, передатися; пе- 
реказуватися. 

Передавить -- почаєчити, по- 
чавити, видушити, гере- 
давити. і 

Передарить -- передарувати, 
обдгрувати, роздарувати. 

Передатокь--наддаток. 
Передаточньій --перелавчий. 
Передача--передача; переказ; 

віддання;  наддаток; від- 
ступлення (свого права). 

Передбанникь- роздягальня. 
Передвигать,-нуть -- пересу- 

вати, пересунути,-ся, пере- 
ставляти, станити. 

Передвиженів--пересув, пере- 
сування;  войскь-військо- 
вий рух. 

Передвижной -- походящий, 
походЮющий, гоходючий. 

| Передергивать, передергать-- 
пересмикувати,  пересми- 
кати, пересмикнути; шах- 
раювати; скручувати, скру- 
тити. 

Передерживать, жать -- пере- 
ховувати, ховати; перетра- 

чувати, тити; (при работь)- 
перепускати, перепустити. 

Персдирать,-драть -- переди- 
рати, дерти; пошмагати; пе- 

редраться--побитися. 

Передникь запаска, катран, 
хвартух, катранець, хгар- 
тушина,  запінка, запілка, 
запільчина, завіска; кожа- 

і ньй--шуствал. 
Передній -- передній, 

ніший, передущий. 
Передняя -- передпокій, сіни, 

передник. 
Передовикь--напередовець. 

і: Передовкца- провідниця 
' Передсвой-- передовий, 
1 реловий, передній, 

перед- 

напе- 
начіль- 



Передоверять- Перекачивать. 

ний; (прогрессивньй) по- 
ступовий. . 

Передогвіртть,рить -- переві- 
ряти, рити. 

Перодокь -- передок; плуга -- | 
колісня, колішня. 

Передохнуть--передихнути. 
Передохнуть, виздихати, 

поздихати, повиздихати. 

Передразнивать, -нить,- пере- 
кривляти, перекривити, пе- 

репражнювати,-нити. 
Перелрогльй- перемерзлий. 
Передрожать, гнуть- перетрем- 

тіти, перетрясатися, пере- 
трястися, перемерзати,-мер- 
зти. 

Передсябльй -- струхлий, по- 
трухлий. 

Перєдрябнуть -- струхти, по- 
трухт.. 

Передряга--замут, замута, ве- 
ремія, клопіт. 

Передумьвать, -мать--переду- 
мувати, перезумати, пере- 
міркувати, перегадати. 

Передушить--видушити. 
Передь-- перел; чоло. 
Передьшка - перепочивок. 
Переділка -- переробка. 
Передіьль- переділок; (о зем- 

ль) передуванка. 
Передільваніе-лереробляння. 
Передільтвать,лать, ся-пере- 

робляти, переробити, -ся, пе- 
релагоджувати, - лагодити, 
перетворити. 

ПередіЬльньшй -- переділковий. 
Переділять,-лить - переділя- 

ти, лити; (о землі) переду- 
ванювати, -ванити. 

Пегежаривать, -рить -- пере- 
смажувати, пересмажити, 

перешкварити. 
Пережевьвать, -вать--переми- 

нати, перемяти,  пережо- 
вуваги - жувати; жвачку 
-переремитати. 

Пережелкнуть -- пожовкти. 
Переженить--переженити, по- 

женити. Й 

Переживаніе--переживання. 
Переживать,-жить- пережива: 

ти, пережити; перебувати, 
-бути; (горе) перебанувати. 

Пережигать,-жечь -перепалю 
вати, перегалити,-ся. 

Переуупцать,переждать-- пеге- 
годжати, дити,  пережидз- 
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ти, пережтати, перечекати, 
перечасувати. 

Пережитокь, остатокь стари- 
ньм-забуток. 

Пережужжать--передзижчати. 
Перезванивать, -звонить -- пе- 

редзгонювати, нити. 
Перезвономь--перебовком. 
Перезвонь--передзвін. 
Перезимовать -- перезімувати. 
Перезлиться -- перелютувати. 
Пере нобить -- переморозити: 

перетрусити. 
Перезрівать, рЕть -- переспі- 

вати, переспіти; переста- 
рітися. 

Перезрільй--переспілий, пе- 
рестиглий. 

| Перезудить--пересвербіти. 
Перезьвать, перезвать -- пе- 

рекликати,кликати, пере- 
мовляти, перемовити, пе- 
резивати,-звати. 

Перезьвь -- переманка, пере- 
мова. 

Перезябнуть -- перемерзнути. 
Переигрьвать,-играть -- пере- 

травати, переграти. 
Переименованіе -- перемеву- 

вання. 
Песеименовать-переменувати. 
Переимка--перейма. 
Переимчивьій,  о--перенятли- 

вий, о. 
Переимщике--переємець. 
Гіереиначивать, -читься--пере- 

иначувати, перенначити,-ся. 
Переискивать,-искать -- пере- 

шукувати, перешукати, 
геретрусювати, трусити. 

Переиспьтать--перепробувати. 
Перекалить--перегартувати. 
Перекаль--перегарт. 
Перекальвать,-лоть -- переко- 

лювати, переколоти, вико- 

лювати,-лоти; перешпилю- 

вати.-лити; перепинати. 
-«п'8ти. 

Перекапризничать--перекоме- 
зитися. 

Перекапьтвать,пать -- переко- 

пувати, пегекопати, 
ривати, рити. 

Перекать, рьчн.-жбирь. 
Перекатьвать, тить -г переко- 

чувати, Нерекотити. 
Перекатніваться, титься-пере- 

кочуватися, перекотитися. 
Перекачивать,-чнуть--перехи- 
тувати,-хитнути. 

пере- 
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Перекашивать, сить-- переко- 
шувати, перекосити, вико- 
шувати,- сити; кривити, по- 
кривити. з 

Перекидной--перекидний; мо- 
стикь--похідня. 

Перекидьвать, - дать, - нуть 
"перекидати, -кинути. 

Перекипать,-пЬть -- переки- 
пати, перекипіти. 

Перекисать, - снуть -- переки- 
сати, перекиснути.  - 

Перекись, хим.- перекис. 
Перекладина--перечка, пере- 

клад; (между ножками сто- 
ла или стула) обніжок; (для 
котелка сь пищей) пова- 
рець; (на крест5) перехре- 
стя; (вь приставн. лЬьстни- 
ць) щабель; (чрезь ру- 
чей) кладка; (подь потол- 
ком) сволок; (между стро- 
пилами) банта, бантина. 

Перекладка -- перекладання; 
переставка. 

Перекладьваніє -- переклад, 
перекладання. 

Перекладьвать,-класть --пере- 
кладати, перекласти, попе- 
реклалати. 

Перекладьваться, -класться-- 
переташовуватися, перета- 
шуватися. 

Переклеивать,-клейть -- пере 
ліплювати,-пити. 

Переклеймить--переклейнити, 
перетаврувати;  потавру- 
вати. 

Перекликаніе-- перекликання, 
перегукування. 

Перекликаться,-нуться--пере- 
гукуватися, перегукнутися, 
згукуватися,-кнутися- 

Переклинить--переплішити. 
Перекличка--Ооклик, окличка. 
Персключатель, злек.--пере- 

микач, 

Переключать,-чить -- переми- 
- кати,-микнути. 

Перековеркать-перековерсати, 
перекрутити. б 

Перековка- - перековування. 
Перековьвать, вать-перекову- 

вати, перековати; покувати. 
Перековьрять--поколупати. 
Переколачивать,-лотить-пере- 

бивати, - бити; вибивати, 
-бити; потовкти. 

Лерскомкать-побгати, пожуж- 
мити. 

ь 

п ерекашиваті --Перекупка. 

Переконопачивать, - патить- 
пеглоблювати,-глобити. 

Перекопь--перекіп. 
Перекоробить-- пережолобити. 
Перекорь-перекір, суперечка. 
Перекоряться -- перекорюва- 

тися, змагатися, спереча- 
тися. 

Перекосина--косина. 
Перекоситься--скособічитися. 
Перекочевьівать,-чевать -- та- 

борувати, перетаборувати. 
Перекранвать,-кроить -- пере- 

кроювати, перекроїти. 
Перекраска - перефарбування. 
Перекрашивать, сить -- гере- 

мащувати, перемастити, пе- 
рефарбувати. й 

Перекрестить -- перехрестити. 
Перекреститься-- перехрести- 

тися. 
Перекрестньй -- перехресний. 
Перекрестокь -- перехрестя, 

перехресток, хрещатик, 
хрестик, роздоріжжа. 

Перекрещенець, ка |-- пере- 
хрест,-тка. 

Перекрещивать, - крестить - 
перехрещати, -стити; обхре- 
стити. 

Перекрещиваться 
хрещуватися. 

Перекривить--покривити. 
Перекричать--перегукати,: пе- 

рекричати. 
Перекройка-- перекрій. 
Перекропить--покропити. 
Перекрошить--покришити. 
Перекручивать-тить -- пере- 

кручувати, перекрутити. 

Перекрьвать,-крьть- перекри- 
вати, перекрити; покрива- 
ти, крити; побвти (карту). 

Перекувьркиваясь - переки- 
дом. 

Перекувьркнуться -- перека- 
батитися, перекицнути, пе- 
рекіцнутися, перебздикну- 
ти. 

Перекудахтать 
тати. 

Перекуковать--перекувати. 
Перекумиться--покуматися. 
Перскупать, пить - перекупо- 

попере- 

переквох- 

вувати, перекупити; вику- 
повувати,-пити. 

Перекупка -- перекуп,  перо- 
купля. 



Перекупном- -перемежка. 

Перекупной -- певекуплений, 
вячуплений. 

Перекупщикь, - ца -- переку- 
пень, перекупник, пере- 
купка. 

Перскусать- покусати. 
Перекусьвать, сить -- переку- 

сувати, перекусити; пі- 
д'ідати, під'їсти, підживи-/ 
тися, перехамнути. 

Перекутьвать,-тать-- перету- 
шковувати, кувати. 

Перелазить -- перелазити; ви- 
лазити. 

Переламьвать,-мить -гперега 

мувати, переломити; пола 
мати. 

Переламьваться, переломить- 
ся- переламуватися, пере- 
ломитися. 

Перелаять--перегавкати. 
Перегегать, перелечь -- пере 

лягати, перелягти;  пере- 
вертатися, рнутися. 

Перележельій - злежалий. 
Перележать--перележати, нд 

лежати; ся -- злежуватися, 

-жати-я. 
Перелетать,  тБть - переліта- 

ли, оперелетіти,  перели- 
нути; (сразу) герешугнути. 

Перелетньй - перелітний. 
Перелеть-- переліт. 
Переливаніе--переливки. 
Персливать,-лить,--перелива- 

ти,лляти, пересипатиу-си- 
пати, переточувати, пере- 
точити. 

Персливатися, литься -- пере- 
ливатися перелитися; цвь- 
тами, кра-ками--хрястіти, 
леліти. 

Переливка--переливання. 
Переливной--перелизний. 

Переливчатьй -- селезнистий, 
хрястливий. 

Переливь--перелив. 
Перелизьвать, зать -- вилизу- 

вати, зати; повилизувати. 
Перелиневать--переглювати. 
Перелиняльй - вилинялий. 
Перелистьвать, стать - пере- 

гортати,-рнути. 
Перелицеваніе - лицювання. 
Перелицовьівать,-вать --пе; є- 

лицьовузати, перелицю- 
вати. 

Переловить--половити, вило- 
7овити. 
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Переложеніе -- переклад, пе- 
рекладання. 

Перелой, мед.--капачка, нако- 
нечник: раст. Рагпазіа ра- 
изігіз -білозор,гадай зілля. 

Переломь--злам, полом, за-. 
лім, залом; (вь болізни) 
пересилення. 

Перелущить -- полускати, по- 
лузати. 

Перельзать,-зть-- перелазити, 
перелізти. 

Перелісокь -- переліс, пере- 
Лісок. 

Пегелісье--перелісся. 
Перемезьвать,-зать --перема- 

щувати,-стити. 
Перемальсвать, -лоть-- переме- 

лювати, перемолоти; мо- 
лоти, помолоти. 

Переманивать, переманить-- 
переваблюєати, перевабити, 
перенаджувати, - надити, 
перемовляти,-мовити,  пе- 
реіднати. 

Переманка--перемова. 
Переманщикь, -ца -- перемов- 

ник, ця. 

Перемарка -- перекрес; поп- 
равка. 

Перемарьвать,-рать --каляти, 
покаляти, бруднити, побру- 
днити; викресляти, викре- 
слити. 

Перемасливать,-лить -- пере- 
мащувати, перемастити; 
вмялозити, висмальцювати. 

Перематьвать,-тать --перемо- 
тувати, перемотати, пере- 
сотувати,-тати. 

Перемахивать,-хнуть -- пере- 
стрибувати, бнути, переско- 
кувати,-кочити, перебігати, 
бігти. 

Перемащивать,- мостить -- пе- 
ремощувати, перемостити; 

перебурковувати, - кувати; 
перестелювати, лити. 

Перемаяться-змогтися, зму- 
читися. 

Перемежаться -- перериватися, 
перепадатися, перещеплю- 
ватися. 

Перемежающійся 
листий; 
тючка. 

Перемежевьгвать,-вать --пере- 
межовувати, жувати, розме- 
жовувати, жувати. С 

Перемежка- перерва, 

перепа- 
(лихорадка) гні- 
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Перемежливьй--перериваний. 
Перемереть--намерти, підмер- 

ти, вамерти, повимірати. 
Перемерзать,-рзнуть -- пере- 

мерзати,зти;  вимерзати, 
-зти, повимерзати. 

Перемерзльй -- перемерзлий; 
померзлий. 

Переметньй--перекидний. 
Переметчивьшй--несталий, не- 

статечний. 
Переметчикь -- перекинчик, 

перекинець. 
Переметьвать, метать, - мет- 

нуть--перекидати,- кинути. 
Перемигиваніе--миги. 
Перемигиваться, перемиг 

нуться -- переморгуватися, 
переморгнутися, зморгува- 
тися,-гнутися. 

Переминать, перемять, ся--пе- 
реминати, перемяти, - ся, 
перем'яшкурити;  м'ятися, 
мулитися; сь ноги на ногу- 
тупцюватися, топтатися. 

Перємирить - помирити, пого- 
дити; поєднати. 

Перемиріе -- примирок, при- 
мир'я заключить - прими- 
рок узяти. є 

Перемокать,-мокнуть--перемо - 
кати,-кти, вимокати, кти. 

Перемокльй--перемоклий, ви- 
моклий. 

Перемолачивать,-лоть -- пере- 
молочувати, перемолотити; 
помолотити. 

Песемолвить (слово)-розмо- 
витися (з ким). 

Перемоль--промел. 
Переморить--виморити, вигу- 

бити. 
Переморозить--переморозити, 

поморозити. 
Переморосить--перемрячити. 
Перемочь-- пересилити. 
Перемудрить--перемулрувати. 
Перемутить -- скаламутити, 

сколотити; побаламутити. 
Перемучить -- перемордувати, 

перекатувати, вимучити, 
вимордувати. 

Перемучиться -- перемордува 
тися. 

Перемьтаніє -- перемиванн», 
перемивки. 

Перемьвсть,меть -- переми 
вати, мити; (бЕлье) перепе 
рати, прати; помити, погії 
мивати, попрати, побанити 

Перемежянвьй- -Перенось. 

Перемьікивать, -мькать --пере- 
чісувати,-чесати;  витерп- 
лювати,-літи. 

Перемьгчка - склепління; тама, 
- гатка, загата; перечіска. 
ПеремЬна--переміна, відміна, 

«зміна. 
Перем'нньй--несталий, змін- 

ний. 
Перем'внчибьій--переладистий. 
Переміьняємость--змінність. 
Перемьнять,-нить -- зміняти, 

відміняти, нити. 

ПеремБняться,-ниться--зміня- 
нися, відмінятися,-нитися; 
переваодитися, перевестися 
(о погодб). 

ПеремБрить - переміряти, ви- 
міряти. 7 
еремЬБрка - перемір. 

Перемістить,-ся -- перемісти- 
ти, переміститися. 

Переміьтить -- перезначити; 
тозначити. 

Перемьшивать, перемісить-- 
перемішувати, перемісити. 

ПерємЬьшивать, мЬшать-(вьпе- 
чи)--перегрібати, перегреб- 
ти, перегортати,-рнути; пе- 
ремішувати, - шати, помі- 
шати. 

Перемьшиваться, перемВшать- 
ся--перемішуватися, пере- 
мішатися, рапотати, ура- 
потати. 

Перем'Ьщеніе--переміст, пере- 
міщення. 

Перенашивать,-носить --пере- 
носити, нести, попероноси- 
ти; носити, поносити. 

| Перенесені2--переносини, 
реноси. 

Перениманіе-- перейманка, 
Перенимать, -нять--переимати, 

! перейняти, поренятн, пе- 
реяти; нарозумляти,-міги; 
перехоплювати,-пити. 

Переносить, ннести--перено и- 
ти)-нести; дігнавати, діз 
нати, витерплювати, витер- 
піти, перетерпіти: (наказа- 
ніе, несчастіє) накаратися. 

Переносица - перенісся; (у жи 
вот.)-храпи: 

| Переноска -- переносипи. 
Перєносной -- походяїий, го 

ходющий, походючий; (про- 
изводньй)- паросткозий. 

пе- 

Переносчикь, -ца--плетун, -х4. 

і Перенось -переносини. 



Переночевать--Переползать. 

Переночевать --переночувати, 
обночувати. 

Перенюхивать,-хать --обнюху- 
вати,-хати. 

Первобуванье -перезування. 
Переобувать.-обуть,-ся - пере- 

бувіти,бути, перезувати,- 
зути,-ся. 

ПерводВванье-- перевдяг, пере- 
дягання, перебірка. пере- 
бори. 

Перводівать,-діьть --передяга- 
ти, передягти; перебірати, 
перевбрати. - 

Переодвваться, діться-- пере 
дягатися,  передягнутися, 
перебіратися, перевбратися. 

Переорать - перегорлати. 
Переосвидітельствовать --пе- 

ресвідувати. 
Переоцінивать,-нить -- пере- 

цічювати, перецінити, пе- 
рецінувати. 

Перзоцьнка--перецінування. 
Перепадать--попадат». 
Перепадать,-пасть --перепада- 

ти,-пасти. 
Перепаивать,-паять --перелю- 

товувати,-тувати. 
Переланвать, поить -- упоюва- 

«тидіти- 
Перепакостить - попаскудити, 

понівечити. 
Перепалзьвать -- перелазити, 

перелізти. 
Перепаливать,-лить--пересма- 

лювати, пересмалити; по- 
палити. 

Перепалка--стрілянина,стріль- 
неча; сварка, суперечка. 

Перепальвать,-лоть -- перспо- 
лювати, переполоти. 

Перепархивать,-порхнуть--пе- 
" репурхати, перепурхнути. 

Переп'пьвать,-пороть -- рос: 
порквати, роти, полорбти; 
хльостати, вихльостати. 

Перепахивать, хать- переорю 
вати, переорати; (ралом) 
перералювати, -ралити; (на 
ново) переганяти,-гнати. 

Перепашка -- переор, пере- 
оранка. ; 

Перепекать,-печь, -ся-перепіка- 
ти, перепекти,-ся; попекти. 

Перепеленать-- переспов'тти 
Перепелиньй --перепеличий. 
Перепелка- перепела, перепе- 

лиця, перепілка; перепе- 
лиха, 
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Перепель -- підпалак, підпає 
лайка, перепел. 

Перепелятникь, пт. -- крогуй, 
крогулець. 

Перепечатка--передрук. 
Перепечатьвать,-тать -- пере- 

друковувати, передрукува- 
ти. 

Перепивать,-пить -- перепива- 
тиг пи поперепивати, 

Перепившійся -опилий. 
Лерепиливать,-лить -- перепи» 

лювати, перепиляти. 
Переписка -- перепис; листу- 

вання, 
Переписчикь,-ца -- перепису- 

вач,-ка. 

Переписьваніе -переписуван- 
ня. 

Переписьгсать,-писать -- пере- 
писувати,-сати; (наскоро)-- 
перемахлювати. 

Переписьваться,-саться -- пе- 
реписуватися, переписати» 

тися; (сь квмь нибудь) ли- 
стуватися. 

Перепись-- перепис, спис. 
Перепихивать,-хнуть - переср- 

вувати, супути. 
Переплавлять,-вить -- перето- 

плювати, пити; по рвкь -- 
переганяти,-гнати. 

Переплакать--переплакати. 
Перепластать--ушарувати. 
Переплата--надплата. 
Переплачивать, - платить 
надплачувати,-тити. 

Переплескать-- перехлюпати. 
Переплетать, -плесть -- пере- 

плітати, плести; сплітати, 
посплітати; | оправляти, - 
вити. 

Переплетная -- оправня, 
батурня, палітурня. 

Шереплетньій -- оправний, па- 
літурний. шабатурний, 

Переплетчикь--опразник, па- 
літурник, шабатуршик. 

Переплеть--шабатуока, опра- 
ва, галітурка; (окон. рамьі) 
рямено слупкик. 

Перепльвать,-. льть -- пере- 
пливати, герепливти, перег- 

плисти переплинути. 
Пе епой--перепій. 
Переполагкивать, кать--пеге- 

поліскувати, переполоска- 
ти. 

ша- 

| Переползать - вилазити. 
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Переполкеніє -- 
переповнява. 

Переполнять,-нить -- перепов- 
няти,повнити; народомь-- 
перелюдняти,-нити. 

Переполошить -- переполоха- 
ти. 

Перепонка -- болдна; (плава- 
тельная)--полотенце. 

Перепончатокрьльй -- косто- 
крилий. 

Перепончатьй -- болонуватий. 
Перепортить -- понійзечити, 

попсувати, перевести. с 
Перепоясьвать,»сать -- підпе- 

різувати, перезати. . 
Переправа -- перевоза, 

ревіз.: 
Переправлять,-вить -- перево- 

зити,"везти. 
Переправляться,-виться -- пе- 

ревозитися,  перевезтися, 
перебіратися, братися, пе- 
редаватися, - датися, пере- 
кидатися, - кинутися, пе- 

ремкнутися, (на веслахь) 
перегрібатися, гребтися. 

Перепробовать - покуштувати. 
Перепродавать,-гродать -- пе- 

репродузати,дати, відпро- 
дувати, дати. 

Переподавець -- відпродавник. 
Перепродажа--перекупня, пе- 

" репродаж, відпродаж, пе- 
репродування. 

Перепродажньй -- відпродаж- 
ний. 

Герепрудить--перегатити, за- 
татити, затамувати. 

Перепрьгивать,-нуть --переп- 
лигувати, персплигнути, 

перестрибувати, -бнути. 
Г єрепрввать,-рЬть--перепріва 

ти, перепріти; перемлівати, 
-мліти. 

Перепрілость --перегнилість, 
перепрілість. 

Перепрягать,-пречь --перепря- 
гати, прягти. 

" Перепряжка- -перепряг. 
Перепрятьгвать, тать--перехо- 

вувати, переховати; -ся-Би 

хсватися. 

Пгрепугизать, 

переповня, 

пе- 

перспугать -- 

пеоєлякувати, перелякати. 
перестрашати, шити; сло! 
локувати,хнути, | переко 
лошкати, перепудити, пе- 
реполохувати, - полохати, || 

паереполненіє--перервзьівать. 

-полошити,  переполошку- 
вати, лошкати. 

Перєпугь - переляк, перестрах, 
переполох. 

Перепускать,-стить --перепус- 
кати,-стити. 

Перепутьвать, перепутать, ся 
з-переплутувати, переплу- 

тати, ся,  заборсувати,-са- 
ти.-ся; (волось) закуйов- 
дити,-ся. 

Перепутье --роздоріжжа. 
Перепбвать,-піть - переспізу- 

вати, переспівати; виспі- 
вати. - 

Перепівь--переспів. 
Перепівниться --перемусувати. 
Переработка--переробка. 
Переработьквать,-тать -- пере- 

ребляти,-бити. 
Переранить--поранити. 
Перерасходовать --перетрачу- 

вати, тратити, 
Перерасходь--перетрата. 
Пере" жавібть -- перержавіти; 

поржазіти. 
Перерисовьвать, совать - по- 

ремальовувати, перемалю- 
вати. 

Перерождать,-ся - перероджу- 
вати, переродити,-ся. 

Перерожден-е--перерід, 
родження. 

Переростать, рости - переро- 
стати. рости. 

Перерубивать,-бить -- перети- 
нати, перетяти, герерубу- 
вати,-бати. 

Перерубка--перерубування. 
Переругать -полаяти, вилаяти. 
Перерьвами--переймом. 
Перерьтваніе--перерви. 
Перерьвать,-рвать -- уривати, 

увірвати, урвати, переди- 
рати, передерти, передра- 

ти, перешматувати. 
Перерьвать, см. Перекапь»- 

вать. 
Перерьваться, реатеся-урива- 

тися, увірватися, урватися. 

пере- 

Перерьівь -- перерва; перер 
виця. 

Перерізь-гпереріз. 
Перерізьвать, зать -- перети- 

нати, перетяти; (лополамь) 
перекраєвати, - краяти; (0 

рькь, оврагь) переймати, 
перейняти що; перебатува- 
ти, перечикрижити, 



Перерівшать - Перестраивать. 

Перервшать,-шить -- перерад- 
жувати, перерадити, пере- 
суджувати,-дити: з 

Переряжать, дить -- перебіра- 
ти, брати. 

Пе; есадка--пересад, пересал 
ка. - 

Пересаживать,-дить-- пересад- 
жувати. пересадити. 

Пересажигаться, сьсть--пере- 
сідати,-сісти. 

Пересаливать, лить -- пересо- 
лювати, пересолити; пере- 

борщувати,- щити. 
Лереселенець - переселець. 
Переселеніе-- переселення. 
Переселять,-лить -- перєеселя- 

ти, лити. 

Пересоляться, литься -- пере- 
селятися,-литися, перебіра 
тися, братися. 

Пересердиться -- перегнівати- 
ся, відсердитися. 

Пересиживать, сидіть -- пере- 
сиджувати, сидіти; гідсид- 
жувати, сидіти 

Пересиливать,-лить -- перема- 
тати перемогти, перева- 
жати,-важити, подужувати, 
-жати. 

Пересказьвать,  пересказать 
-- переказувати, переказати. 
перепозідати,-поОвісти, пере- 
повістися (чого). 

Пересказь- переказ, перепо- 
відь. 

Перескакивать, -чить, -- пеге- 
скакувати,  перескочити, 
перестрибувати, бнути, 
переплигувати,-гнути, пере- 
сягнути. 

Перескакивая--перескоком. 
Переслащивать, - сластить-- 

пересолоджувати, пересо- 
лодити. Р 

Переслушивать, шать -- пере 
слухувати, слухати; вислу- 

хати. 
Пересматривать,-ріть -- пере- 

глядати, перегледіти, перс 
тляціти, переглянути, пере- 
пивлЯятися, витися... 

Пересмотрщикь,- ца- перегля- 
дач, ка. 

Пересмотрь--перегляд. 
Пересмвивать, м'бять --висмі- 

юзати, висміяти. 
Пересмінваться -- пересміха- 

тися. 
Пере-мьшить--посмішити. 
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Пересмьшникь, ца -- сміхова- 
нець,-нка, смішко, сміхова- 
лець,-лиця. 

Переснащивать, - снастить - 
перекодол ювати, - лити 

пепгелинвувати, вати. 

Пересоздать--перетворити. 
Пересолодіть-- пересолодати. 
Пересоль--пересіл. 
Пересохльй--пересохлий, ви- 

сохлий. 
Переспорить-перемогти, пере- 

перти. 
Переспрашивать,-сить -- пере- 

питувати, перспитати, по- 

спитати. 

Переспрось--перепит. 
! Переспівать,-спіть--переспі 

вати,-спіти. 
Переспільй  -- порестиглий 

переспілий. 
Перссрочивать,-чить -- відо2- 

чувати, чити. 

Пересрочка-- відрочення. 
Перессорить, -ся--пересварити, 

посварити,» ся, перегриз- 
тися. 

Перестать--угамуватисй; по- 
кинути; (о вітрь) ущухати; 
(напр., о лурн. пог.) пере- 
коітися. 

Переставка 
перестава. 

Перестаглять,-вить --пореста- 

новляти,-вити, переставля- 
ти,-вити. 

Перестаивать,-псрестоять,- ся 
-перестоювати,перестояти. 

Перестарившійся- перестарку- 
ватий. 

Перестаріть--перестарітися. 
Перестегивать,-гнуть -- пере- 

стібати,-бнути. 
Перестеклить- пересклити. 
Перестилать,-стлать- пересте- 

ляти,-лити; перемощувати, 

-стити. 

Перестилка -- перестеляння; 
перемощення. 

Перестирьвать,-рать,-ся -- пе- 
репірати, перепрати,-ся. 

перестанова, 

| Перестой--перестій. 
Перестрадать -- перестрам'- 

датн, перетегпіти; витор- 
піти. 

Перестраийвать, перестроить-- 
перебудовувати, перебулуе 
вати, перекидати,-кидатия; 
(воен.) перешиковувати,-ку- 
вати. 
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Г.ерестрачивать, - строчить 
--перестебновуєкати, - бну- 
вати. 

Перестращать -- настрахати, 
ваполохати, налякати. 

Порестрьгать. "ппизчь -- пере- 
стригати,: И. 

Перестромка  -- 
перебулування. 

Перестріьливать, лять -- стрі- 
ляти, постріляти, вистрі 
ляти; вистрелювати, пови- 
стрелювати, ся перестрілю- 
батися,лятися. 

Лереступать,"пить -- пересту- 
пати, - пить, переходити, 
вти, пересягати,-тнути. (ст- 
ноги наногу) тупцюватися 

Пересудчикь, -ца--перегуда 
Пересудь--поговірка, поговір, 

слава, пльотки. 
Пересуживать, дить--перерад- 

жувати перерадити; пере 
суджувати дити. 

Пересучизвать,-чить -- пересу 
кувать, пересукати, 

Пересушива ь,шить --пересу 
шуватиг- шити;  покисушу 
роти. з 

Пересчитьванье -- перелічу- 
вання, перераховування 

Пересчитьпать, тать-- перелі - 
чити, перергховукати -ху 
тати; пічити, полічити, ра- 

хувати, порахувати. 

Пересьлать, слать -- переси- 
лати, слати. . 

Пересьлка- пересилка. 
Пересьльньй-- пер есиланий. 
Пересьпеть, сьпать -переси 

пати, сипати; перетрушу 
вати. перетрусити 

Перєсьль- переспа. 
Пересьжать, сохнуть--переси 

хати, - сохти; повсихати 

посохти. 

Пересввать, - сьять - пересі- 
вати, сіяти,  відсівати, 
яти. 

Пересіьвь--пересів. 
Пересідать, сість -- пересі- 

дати, пересісти. 

Пересдльгвать, лать--пересі- 
длувати, пересідлати, пере 

кульбачувати, бачити. 
ПереЬкать,сьчь - пересікатя, 
пересікти, пегетинати, 
-тяти: переймати, - няти, 
перепинати, -п'ясти. 

перебудова, 

і 
ї 

Перестрачивать--Переть. » 

Переськатьсч - перетинатися; 
пер хрещуватися. 

бро» ченів -- гересіч, пере- 
тин. 

Переталіивать, нуть--перепи- 
хати, оперепхати,  переп- 
хнути, перештовхувати, 
-хну.и. 

Перетаплиьвать,-топить-- пере- 
топлювати, пити. 

Перетаптьвать,-топтать - топ- 
тати, потоптати;  витоп- 
тати. 

| Перетаскивать, перетащить,-- 
переволікати, переволокти, 
перегірати,-лерти, перетя- 
гати, гти,  перетаскувати, 
кати, пегеплентати,-ся. 

Перстасовь'вать,- совать (кар- 
ть)-перемащувати, пере- 
мастити, талювати, пере- 
талювати, лопатити, пере- 
лопатити, перемішувати, 
-мішати, перемахлювати. 

Перетекать,-течь -- псрелива- 
тися,-литися. 

ПеретерпіЕть--витерпіти, 
Перетесьвать -сать--перетісу 

вати, перетесати. 
Перетирать, реть,-ся -перети- 

рати, перетерти,-ся. 
Перетліьть - пережсер'ти, пе- 

ретліти; переструхти. 
Теретолкованів перекрути, 
перекручування. 

Перетолкозатель,ница -- пе 
рекрутій?, ка. 

Черетопкопківоть, ковать- пе- 
рекручувати, ти и. 

Черетс очь,-ся-перетовкти,-ся. 
Перетопить - потопити, вито- 

пити. 
Переторгі вьвать, говать --пе- 

рекупля:и, - куповувати, 
"пити. 

Переторжка- переторг. 
іерстрав'ть -- витрути, пот- 

руїти 
Перетревожиться-- пгретурбу- 

ватися, перехвилюваться, 
Перетрескаться--потріскатися. 
Геретрубить--пересурмити. 
Перетрусить -- перелякатися, 

перебояатися. 
Перетруска-- перетрушування. 
Гаретряска- перєтрус. 
Перетряхивать,хнуть -- пере- 

трушувати, перетрусити. 
Переть, напирать герти; 

(итти) дрипати, дридзати. 



Перетягивать- Перещеголять. 

Перетягивать, путь - перзво 
лікати, переволокти, паре 
тягати, тти. 

Переузить--помалити. 
Переулокь -- провулок, (глу- 

хой) заулок, притока, зазу- 
бень; (очень узкій) суточки, 
сутки, 

Переумничать -- перемудру- 
вати. 

Переупрямить--перезперти. 
Переуступать, пить -- відсту- 

пати,-пити (чого). 
П зоеуступка--відступ. 
Пореутомиться -- перевтоми- 

тися; (работой) перепрацю- 
ватися. 

Переутомленіе- перевтома. 
Переучивать,учить,-ся -- пе- 

ревчати, перевчити,-ся. 
Гезеучка- переучування. 
Т ерехваливать, перехвалить-- 

перахвалювати, - лити, пе- 
реславити. 

Перехватка--перейма. 
Перехватчикь, ца | -- переє- 

мець,-ємниця. 
Перехвать--перейма. 
Перехватьваніег -- перехоплю- 

вання; перейма. 
Перехватьвать,тить -- пере- 

хоплювати, перехопити; по- 
хапати: переймати. йняти; 
позичати, зичити у кого. 

Перехворать -- пераслабувати; 
виболіти. 

Перехитрить-- перемудру вати, 
перехитрувати, змулру- 
вати. 

Переходить, йти - переходити, 
-йти: (вь бродь) переб од- 
жувати, - брести, - бродити; 
(о времени) перекочувати- 
ся, котитися; (на чью сто- 
рону) - перекидатися, пере- 
килутися. 

Переходньй 
часовий. 

Гереходчивьшй -- змінний, не- 
сталий, 

Переходь- перехід; ходка. 
Герехожденіе-- перехід, пере- 

ходини. 
Перехожій -- походющий, по- 

ходящий. 
Перехолаживать.-лодить -- пе- 

рехалоджувати, дити. 
Перехотіться -- перекортіти, 

переманутися, перехотіти, 
забайдужитися. 

-- переступний; 
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Її Перехулить--переганити. 
Перецарапать -- передряпати, 

4 подрягати, перешкряибати. 
Перець-перець, попер, пап- 

рика,  поприк,  хвехвер; 
стручковьй-калитковий пе- 
рець. 

Переціьживать,-дить --перето- 
чувати, переточити. 

Переціловать,-ся -- перецілу- 
вати,-ся. 

Перечеканить 
вати. 

Перечень--перелік. 
Перечеркивать,-кнуть-- перек- 

реслювати,-лити. 
Перечернить--перечорнити. 
Перечерчивать, ртить-- пере- 

рисовувати,-сувати. 
Перечесьівать,-сать,-ся -- пере- 

чісувати, перечесати, -ся. 
Перечеть--перелік. 
Перечинивать,-нить -- перела- 

тувати, - тати; лагодити, 
полагодити; (перья, каран- 
даши) темперувати, потем- 
перувати. 

Перечисленіе -- перелік; пе- 
репис, переносини. 

Перечислять, лить - перелічу- 
вати,-чити; переписувати, 
-сати, переносити, нести. 

Перечистка - перечист. 

Перечитьвать, читать, -честь-- 
перечитувати,-тати,  попе- 
речитувати. 

Перечить--суперечити. 
Перечищать, -чистить--перечи- 
щати, чистити. 

Перечная мята, раст. Мепіба 
рірегіїа--кучерява м'ята. 

Перечница -- перчанка, хвех- 
верянка. 

Перешагнуть -- переступити, 
пересягнути. 

Перешаритьо--виништорити. 
Перешеекь (геог )- уптийок. 
Перешептьватье -шушукання, 

шушкання, перешепт. 
і Порешептьваться -- пероші 

туватися. 
Перешибить--перебити, перо» 

ламати; перемогти, пере- 
важити. 

Перешиваніе--перешивачня. 
Перешивать, шить -- переши- 

зати, шити, 
Герешивка--перешав. 
Перещеголять -- перехверцю- 

вати; перевершити. 

перекарбу- 



56 

Перещипьвать,-пать- -переску- 
бувати, бти. і 

Перещупьвать, щупать -- пе- 
ремацувати, - мацати,  пе- 
реглядати, перегледіти, пе- 
реглядіти, переглянути. 

Переблдать,-Бсть -- переідати, 
істи. 

Переїздить--виіздити. 
Перевздь-- переїзд. 
Перевзжать, Вхать - переїзди- 

ти, переїхати, перемкнути- 
ся, скочуватися; (бьістро) 
перехоплюватися,-питися. 

Перезкзаменовка--переспит. 
Перезкзаменовать -- переспи- 

тати. 
Перила--поручча, баляси, биль- 

ця, пержачка, кобилиці. 
Перина--пуховиця. 
Перинньй--пуховинний. 
Періодически,-кій -- періодич- 

но,-чний. 
Періодь--період; грам. уступ; 

гариф.-наворот. 
Перламутровьй -- перльомуто- 

вий. 
Перламутрь--перльомут. 
Перловьй--перловиї.. 
Перль--перло, перлина. 
Перо--перина, пір'їна; павли- 

шляпь 
по- 

нье, цввтокь на 
мужской -- покрейта, 
крейтка, павуну 

Перочинньй ножйкь -- циз0- 

рик. 5 
Перпендикулярно--сторч,стор- 

цом, стрімко простопадно. 
Перпендикулярньши -- сторчо- 

вий, стрімкий, простопад- 
ний, 

Перпендикулярь -- простопад. 
Пеюсиковьий -- бросливовий, 

бросквиновий. 
Персикь -брослива, броскгина. 
Персидскій - персіянський, пер- 

ський. 

Персона-- особа. 
Перспектива--прозір; вигляди. 
Перстень -- перстінь, персте- 

пина, каблука, каблучка. 
Персть--палець. 
Перхоть--лупа. 
Перцовка--перчаківека. 
Перчатка - рукавичка. 
Перчаточньй -рукавичний. 
Перзить--перчити. 
Першить--дерти. 
Перншко -- пір'їнка, пірина, 

Перещипьвать--Петрушечньй. 

пірце, (вь поплавкб) накі- 
сток. 

Песикь--цуцик, цуценя. 
Песковатьй--піскуватий. 
Песокь -- пісок; спаносной 

наплинок;  (глубокій) пі- 
щуга. 

Песочница--пісошниця; раст. 
Агепагіва 5еріїйіона--топіль- 
ка. 

Песочньй--пісковий. 
Пестикь- -товкачик; 

точка. 

Пестредина--матербас, тяжина. 
Пестреніе--рябіння. 
Пестрить-рябяти. 
Пестроватьй--прирябий, прик- 

расий. з 

Пестролистньй очитокь, раст. 
5едит асге--мошнач. 

бот,-ма- 

Пестрота--рябизна. 
Пестрий--строхатий, сороку- 

ватий, рябомизий, рябка- 
нистий, тарканистий, кра- 
сий, дзябканистий, (вь кра- 
пинкахь) семенастий, цят- 
кований, цятований, 

Пестрядь -- матербас, тяжина. 
Пестріть--рябіти, б 
Пеструшки, раст. Едиізеїит 

агуєп5е сосОнка, Тіничка, 
падиволос, ялинка, илець. 

Песть--товкач; деревянньшй-- 
м'яло, мняло; кухонньй -- 
макогін, вь ножной толчеб-- 
кліопа. 

Песчаникь, минер.--пісковець; 
вь больш.кускіь -- небіль. 

Песчанка, зосл.-молож; раст. 
Агепагіа--пісочник. 

Песчаньій -- піскуватий, пісо- 
чаний, пісковий. 

Песчаньій, пьгрей, раст. Коїїе- 
тіа сгізката-- тонконіг. 

Песчанистьй--піскуватий. 
Песчинка- -пісчина. 
Песь--пес. 
Петелька--петелька; метал. -- 

бабка. 

Петлица- гафт. 
Гетля- петля; силокь -- сіло; 

глазокь--0ко; дверная-- за- 
віса. 

Петровь кресть, раст. Азіга- 
даїц5 діусурбу!05- -дев'яти- 
літник,  ненаситець, фа- 
солька дика. 

Петровь пость--петрівка. 
ТПетрушечньй--петрущ ний. 



Петрушка-- писать. 

Петрушка, раст.-- петрушка; 
--собачья кскориш. 

Печалить -- журити, смутити. 
Печалиться--сумувати, смут- 

кувати, журигися, фрасу- 
ватися. 

Печаловаться -- бідкувати за; 
піклуватися, побиватися, 

Печаль--туга, утуга, сум, су- 
мота, сумування, фасола, 
грижа, "| гриза, фрасунок, 
тужаночка, побивання, за- 
пезагля, крушина, гризота, 
журба, журбота, жура, жу- 
риця, журіння, жаль, сму- 
та, смуток, - 

Печальньй, о--сумний смут- 
ний, смутливий, тужний, 
журний, журливий, уретний, 
журбовий, жальний, тмя- 
ний, хмурний,-о. 

Печалящійся  (постоянно) -- 
сумливий, журливий. 

Печатаніе--(книгь) друк, лру: 
кування; (писемь, буть 
локь) печатання. 

Печатать -- печатати; друку" 
вати. 

Печатникь -друкарь. 
Печатньй--штемпо заний; дру- 

кований. 
Печатня--друкарня. 
Печаточникь--печаткарь. 
Печаточньй - печатковий. 
Печать-- (сь гербомь) печат- 

ка; (типогр.) друк; (пресса) 
письменство. 

Печеніе--печиво; обаринки. 
Печеночньй--печінковий. 
Печень -- печінка;, рьбья -- 

макса. 

Печенье--см, печеніє. 
Печникь-муляр, грубар. 
Печной -- пічковий, пічний, 

грубний;-зьвь -ковбиця. 
Печурка - закапелок. 
Печь-піч; комнатная--груба; 

кухонная- вариста. 
Печь--гекти. 
ШПечься, хлопотать - падкати, 

падкатися, падкувати, пад- 

куватися коло кого, чого, 

піклуватнся, опікуватися 

ким, чим. 
Пешня -- напешень плешень, 

плещня, плішня. 
Пещера--печеря, печера. 
Пещерньй--печерний. 
Пивная--пиварня. 
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Пивной--пивний. 
Пиво- пиво. 
Пивоваренье -броварство. 
Пивоваренньй -- броварний; 

заводь-бровар, броварня, 
броварниця. 

| Пивоварь--бровар, бровар- 
ник. « 

Пигалица, пт.-чайка,кигитка, 
кигичка, кигиця, книга. 

Пигмей--куцан. 
Пика -спис, копня. 

Пикантньй (анекдоть)--зано 
зуватий. 

Пикеть--бекет. 
Пики (карть!)-вино, 

вина. 
Пикнуть--писнути. 
Пиковьй--виновий. 
Пила--пилка; (сь одной руч- 

кой) ножівка. 
Пиленіе--пилянина, пилянка, 

пиляння. 
Пилигримь, - ка -- прочанин, 

-чанка. 
Пиликанье --терликання, 

гикання. 
Пиликать--терликати,, 

кати. 
Пилить -- пиляти; 

чепельгати. 
Пилообразаьй--пилкуватий. 
Пильщикь--пиляр, драч. 

множ. 

ци» 

циги- 

(ножемь) 

Пинокь -- стусень, стусан, 
штурханець, стус, тичок, 
товченик. 

Пирать--ушкал. 
Пирей--перій. 
Пированіє--бенкетування. 
Пировать--бенкетувати. 
Пирогь--пиріг. 
Пирожное-- пундик. 
Пирожоке--пиріжок. 
Пирушка--погуляння, бесіда, 

комашня; (посль крестинь 
почеревина, 

Пиршество--бенкет. 
Пирь--бенкет, учта. 
Писака - письмак. 
Писаніе-писання; священноє 

-святе письмо, 

Писзьньй--писаний; мальо- 
ваний. 

Писаришка- писарчук. 
Писарскій--писарський. 
Писарь -писарь. 
Писатель, ница-- письменинк, 

-ця. 
|| Писать- писати; (дурно) ри- 
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гувати; (красками) малю- 
вати. 

Писець--підписок. 
Пискарь, рьба Софбіо Ниміа- 

їйїі5--скоблик, пічкур. 
Пискливьй, о-верескливий, о. 
Пискотня--писклява. 
Пискулька--пищик. 
Пискунь,-нья--верескун,-ха. 
Пискь- пискнява. 
Пистолетньй--пистольний. 
Пистонь--(всякій) капсель. 
Писулька--цилулка, 
Писчебумажньшй --папіровий. 
Писчій--листовий. 
Письмена--письмо. 
Письменно -- пистовне, 

стовно. 
"Письменность -- письменниц- 

тво, 

Письменньй писаний; -- ли- 
стовний. 

Письмо-лист; открьитоє--лис- 
тівка. одвертий лист; от- 
вітное-відпис;  поздрави- 
тельнсе-віншувальний листу 
безденежков-Яловий лист. 

Письмовникь--листовня. 
Письмовньй, письменньй-лис- 

тоний. 
Письмоводитель--писарь. 
Письмоводительство -- писар- 

ство. 

Письмоводство--писарство. 
Письмоносець--листоноша. 
Питаніє--заживок, віджива. 
Питательность  -- ситність, 

тривність, травність, за- 
живність. 

Питательньй--тривний, трав- 
ний, заживний, ситний. 

Питать, ся -живити, спожи- 
вати, стравувати, годувати, 
харчувати, харчити,-ся. 

Питейньй - (медь) питний; 
(домь) шинковий. 

Питомець,-мица - вихованець, 

ли- 

нка. 

Питомникь--садібня. 
Пить--пити;  (тянуть) - цмо- 

лити, цмулити;  (жадно) 
жлуктати. 

Питье--питво, напій; для ско- 
та-пійло; волшебное-- чаро- 
вина, дання. 

Пихать,хнуть--тиснути,  по- 
тиснути, совмати, совма- 
нути, пхати, пхнути, поп- 

хнути, штурхати,-хнути; ся 
-пхатися, штовхатися. 

шисоць- -Плавкость. 

Ж 
Пихта, бот. Ріпи5 ріїїа--свир- 

ка; Р. афіез; ВрБіе5 аєхеїза 
-смерека, смерек, смеречє. 

Пихтовникь--смеречина. 
Пихтовьшй--свирковий, смере- 

ковий. 
ЦПичкать--напихати. 
Пишка, пт. Моіасійа- плиска, 

трясихвістка, трясидупа. 
Пища--поживління, пожива, 

живність, їжа, харч, по- 
корм, ідло; приготовленная 

- я мерендя; подкрьплающая 
--засилка; мясная,-м'ясиво, 
мнясиво; постная-піснин 
духовная--покорм духовний. 

Пищаль -- (оружіе) пищаль; 
(свиріль) сопілка, жоломія, 
дуда, дудка, фуяра, фло- 
яра. 

Пищальникь, раст. Затриси5 
гасегпоза--червона бузина. 

Пищать--явкотіти, пискотіти, 
пікати, верещати, пискати. 

Пищевареніе--травлення. 
Пищеварительньй--травний. 
Пищевой--харчовий. 
Пищепріємньй каналь -- іж- 

ниця. 
Пищуха, пт. Сегібіа Еатіїіагіз 

--ковальчик. 
Півса--п'єса. 
Піонь, раст. Раеопіа обісіпа- 

1 5--пИвВоОнія. 

Піявка--п'явка. 
Піявочньй--п'явковий. 
Плавальщикь, - ца - пливак, 

плавач. 
Плаваніе--плав; 

плавба. 
Плаватель-пливак; (водоходь) 

плавач. 
Плавательньй  -- 

плавцєвий. 
Плавать--плавати; рьять-ши- 

ряти, буяти 

Плавиленньй--гамарний. 
Плавильникь--тигель. 
Плавильня--гамарня. 
Плавильщикь -гамарник. 
Плавить--топити, кгамарити 

(о метаглахь); гнати (явсь 
по рЬьк5,). 

Плавка- топленна, 
ня (метал); сплавачка, 
сплавляння, плавачка (по 
рьк). З 

Плавкій--топкий. 
Плавкость--топкість, 

(на сулахь) 

пливний, 

стоплен- 



Плавленіе--Плевать. 

Плавленіє - стоплення, тОп- 
лення. 

Плавники (рьгбьи)--пір'я. 
Плавно--плавко, легко. 
Плавность -- плавкість, 

кість. 
Плавщикь--плавачу сплавнук. 
Плавь(расплавлен. вещ.)--топ- 

ленина. 
Плакальщикь,-ца -- жалібник, 

-ця. 
Плакать -- плакати; (рюмить) 

рюмсати; (причитая) тужи- 
ти, голосити;  (стонать) 
скиглити, квилити. 

Плакса -- тонкосліз,-ка, мизя, 
плаксій, нюпя, рюмса, ре- 
ва, ревун, йойлик. 

Плаксивость - Бюнявість, маз- 
гливість, плачливість. 

Плаксивьй- нюнявий,  мазг- 
ливий, плачливий. 

Плакунь, раст. ІГуїгит 8аіїса- 
гіа-залізняк червоний; пу- 
рогісит, видь пиппіїцєшт-- | 
коса богоматерина. 

Пламенистьй--полум'ястий. | 
Пламенникь-- (факель) смоло- 

скип, світич; димарь. 
Пламенно -- поломно; гаряче, 

палко. 
Пламенньй -- полом'яну й, по- 

ломний, гарячий, палкий, 
жерявий. 

Пламеньть--полум'яніти; па- 
лати, жаріти, палахкотіти. 

Пламя--прлумінь, полуміння, 
поломінь; синее надь жа- 

ромь--жерій. 
Планета - планета. 
Планетньй-- планетний. 
Планированіе -- плянтування. 
Планировать -- плянтувати; 

плянувати. 
Планка- лиштва. 
Планктація--плянтація; арбуз 

лег- 

ная--баштан: виноградная- і 

виноколо; табачная-тютю- | 
нище. 

Плантаторь--плянтатор. 
Плань-(чертежь) плян, рису- 

нок; (наміренье) замір. 
Пластами--суплаш. 
Пластаніе--платання. 
Пластать--платати. 
Пластика--плястика. 
Пластинка - платівка; (метал.) 

бляшка;  желізная сь че- 
тьрехугольньмь  отверсті- 
емь (вь мельначномь сна- 
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ряженій для веретена ше- 
стерни)- павириця. 

Пластически,-скій -- плястич- 
но,-чний. 

Пластовать -- платати, шару- 
вати. 

Пласть, слой--пластів'я, шар, 
плат, верства. 

Пластьрь -- поліпка, плястер. 
Плата-заплата, платня; впе- 

редь-платня 8 гори 
квартиру-комірне; зар 
ная-зарібна платня; за на- 
ходку-перейма; за помоль- 
сухомельщина, розмір, про- 
мел; за  потраву-спашне; 
за провздь по мосту-мо- 
стове. 

Платежньй -- росплатковий, 
виплатний. 

Платежь--росплатка, виппата 
Плательщикь,-ца --виплатни с 

-ця. 
Платина--плятина. 
Платинньй--плятиновий. 
Платить--ллатити,  виплачу- 

вати; віддячувати. 
Платньй--заплатний. 
Платокь--хуста, хустина, ху- 

стиця, хустка, ширина, пла- 
тина, плат, запинало. 

Платочньй--хустковий. 
Платьв--одежа, одіж, хвантя, 

убрання, ноша; женское- 
сукня. 

Платьецо--сукенка, 
Платяной - одежний. 
Плаунь, раст. І усородіит (ап- 

поійпит)--п'ядики; 1. сіауа- 
ішт--дереза; 1. видь 5еїа- 
до-баранець. 

Плаха-(зшафоть) риштован- 
ня; (бревно) колода. 

Плаць--майдан. 
Плачевньй, о-смутний, жа- 

лісний, жалісликий, о. 
Плачь--плач; (сь причитанья- 

ми) тужіння, тужба, голо- 
- сіння; (хньканів) сквирк; 
(стенанте) квилина, квилля, 
зойк, йойк. У 

Плашкоуть, рьчн.--плавиця. 
Плашмя--плазом, плиском. 
Плащь--кирея. 

Х 

! Плева--болона; (сЬменная)-лу- 
пина; налкостная-окісниця; 

назхряшевая--охрясниця. 
Плевака--плюзака. 
Плевальница--плювачка. 
Плевать, плювуть--ллювати, 
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плюнути, чвиркати, чвирк- 
нути. 

Плевель--полова; раст. Вдго- 
зіета ціїзадо-кукіль. 

Плевокь- плюй. 
Плевьй--казнгякий. 
Пледь--плєд. 
Племенитьій - сем'янистий. 
Племенной--племінний. 
Племя--плімя, нарід; поколін- 

ня, рід, нащадок; раса. 
Племянникь -- небіж; сьнь 

брата-братанець, братанич, 
братан, синовець) синь 
сестрь- сестрінець, сестрі- 
нич, 0 сестрінок, сестрич, 
сестричний. 

Племянница -- небога;  дочь 
брата братанка, братаниця, 
братаничка, синовиця; дочь 
сестрь-сестріниця, сестрів- 
ниця, сестрінка. 

Пленка -- плівка, шкурка, ко- 
жушок. 

Плесканів -- хлюпання, плюс- 
кання, плюск; оплески. 

Плескать--хлюпотіти, хлюпо- . 
стіти, хлюпати, 
хлиськати, 
потіти, ляпонути; оплеску- 
вати. 

ХПлескаться -- жлюпостатися, 
хлюпатися,  полоскатися, 
(вь грязи, грязн. работь) 
талапатися. 

Плескь -- плюскота, 
плюск; Оплески. 3 

Плісневіть, заплісневіть-- 
зацвітати, зацвісти. 

Плести--плести, сплітати. 
Плестись -- повиватися коло 

чого; цурганитися: човпти, 
плугани гися, цупитися,чов- 
гати, човгатися, чвалати, 

- сундачитися, сунбелитися, 
тюпорити, плентатися, те- 
лепатися, воліктися. 

Плетельщикг»,-ца --плетій,-ка. 
Плетенка--оплетя, плетениця; 

пеньковай-косіика;  корзи- 
'на кіш. 

Плетень--тин, пліт, ліса. 
Плетка--батіжок. 
Плетневьй - плетений. 
Плетушка--КОШИК. 
Плеть -- малахай, малахайка, 

сергій, хвайда, батіг, пуга, 
канчук. . 

Плечевая кость- цівка, 
Плечевой -раменний. 

хлюскати, 

хлепіт, 

хлепотіти, ля- г 

Плевель»-Плоскодонньй. 

Плечико -плічко. 
Плечистьй--плечастий. 
Плечо--плече, рамено. 
Плеядь, астр.--баби, волосо- 

жар, квочка. 
Плинтусь--плинта. 
Плисе--карбочки. 
Плита--палга, плита; камен- 

ная-пола, тахля. 
Плитка--тахля, тахелька, 
Плитняк--палговик. 
Плитообразньй--галгокатий. 
Пловець--плавак. 
Пловучій -- плавний, наплав- 

ний; (о мельниць, нагр )по- 
хідний. 

Плодить -- плодити, розводи» 
ти, заплоджувати. 

х 

Плодовитьй - плідливий, плод- 
ливий, пгоднистий, плодю- 
чий, родючий, родющий, 

(о животн )котючий (о свинь- 
яхь) поросливий. 

Плодовьй- овочевий; (о де- 
ревьяхь) садовинн! й. 

Плодоносная вая, раст., Орр- 
іодіоззит  уцідаїцт І. -- 
без'язичник. 

Плодоносньй-- родючий, ро- 
дющий, зерідливий, жиз- 
ний. : 

Плодоперемінньй -- плодо- 
змінний. 

Плодородієе -- родючість, ро- 
довитість, тук, жизність. 

Плодородньй -- тучний, жиз- 
ний, родовитий. 

Плодотворить--закодняти, ужи- 
зняти. 

Плодотворньй -- живолайний. 
Плодь--плід, дитина; садовьй 

-- садовина; огородньй -- 
тородина; осьпавщійся -- 
падалиця; треснувшій--пе- 
ререпанка. 

Плоить--фалдувати. 
Плой--фалд, фалла. 
Плойка-- фалдування. 
Пломба--пльомба. 
Пломбировать--пльомбувати. 
Плоскій -- улогий, пліскова- 

тий, плескатий, плаский. 
Плоско -- улого, плюсковато, 

плескато; недстепно. 
Плосковатьій-- приплаский. 
Плоскогоріє -- полонина, ви- 

сокорівень. 
Плоскогубць: (родь клещей, 

щипцовь)- обценьки. З 
Плоскодонньй- -пласкоденний. 
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Плоскость--плосінь, уложина, 
рівнява, площина. 

Плотва, рьба-- плітка. 
Плотина-- гребля, гатка. 
Плотинньй--гребельний. 
Плотничь -- сокирник, тесля, 

тесляр. 
Плотнить -тужавити. 
Плотничать -- теслювати, те- 

слярувати. 
Плотничество--теслярство, те- 

сельство. 
ій -- тесельский; те- 

слярський. 

Плотность -- збитність; гус- 
тість; щільність, шитність; 
стехлість; дебелість, тіли- 

стість, окладкуватість, на- 
топтуваність;  напругість; 
ополистість. 

Плотньй -- (сжатьшй, густой) 
збитний, густий; (безьдьрь 
и щелей) щільний, щит- 
ний; (о деревб) стеклий; 
(о твлосложенін) дебелий, 
тілистий, окладкуватий, 
натоптуваний; (упругій) на- 
пругий; (широкій) ополи- 
стий. З 

Плотніть--збитніти, гуснути, 
тужавіти; гладчати, дебе- 
лішати. У 

Плотовщикь--сплавник, пла- 
вач, флисник. 

Плотоугодіе--змислогвість. 
Плотоугодливьй -- змисловий. 
Плотоугодникь--змисловеть, 
Плотоядное (животноє) - - м'я- 

сожерець. 
Плотоядний--м'ясожернийі 
Плотской -тілесний. 
Плоть (изь сплавного лЬса) 

-- плит, сплав, дараба, 
тальба. 

Плоть--тіло; (корпусь) тулуб; 
крайняя --залупа. 

Плохо--погано, кепсько, зле, 
негарно, не до ладу, не га- 
разд; аби як. ко добре. | 

Плоховатьшй -- поганкуватий, 
приплошистий, поганень- 
кий, нічогий. 

Плоховидящій --недобачливий. 
Плохой--поганий, утлий, кеп 

ський. аби-який, ледаякий, 
мізерний, невірний, нуж- 
денний, (обь  обстоятель- 
ствахь) суятний. 

-Плошать -- гавити, недбати, 

хибити, 
шати. 

Плошечньй--каганцевий. 
Ппошка--каганець. 
Площадка--майданчик, майда- 

нець. 
Площаднь --майданець, май- 

. данний; (брань) базарний. 

ІПлрщадь -- майдан; торговая- 
торг, торговиця. 

Плугь--плуг. 
Плужникь--леміш. 
Плутишка--шалаган. 
Плутни -- шалапутнява, вик- 

рутні,  крутійство, кру- 
тарство, харамижка. 

Плутоватьй  -- хірхильний, 
шахраюватий, махлюватий, 
крутіюватий. 

Плутовать--махлювати, 
рувати. 

Плутовгка -- махлярка; хит- 
руха. 

Плутовской -- шахрайський, 
махлярський; хитрий. 

Плутовство--харамижка, шах- 
райство. 

Плуть--крутій, плутяга, мах» 
ляр, шальвір, - шальвіра, 
шаливіра, шахрай, шах- 
рун,  шалиган,  махляр, 
хитрун. 

Пльть--плинути, плисти. 
Пльненіе--ясирування, брану- 
" вання, полонування; чару- 

вання. 
ШПльнитель, - ница -- чарів- 

ник, ця. 
Пліьнительность -- чарівли- 

вість, принадність, поваб- 
ність. 

Плбнительньій, о-чарівливий, 
принадний, повабний, о. 

Пльнникь,-ца -- бранець,-нка, 
полоненик, полонянин, 

-нянка, ясирник. ПлЬннье- 
ясир, полоняне, бранці. 

Пльнньй--занятий у полон 
Пліьнь--полон, бран; взять вь 

пліьнь-ззаняти у полон. 
Плінять,-нить - полонити, за- 

полонити, ясирити, з'яси- 
рити; чарувати, причару- 
вати, прилюбляти,-бити. 

Плісень -- цвіль, (мохь) мо- 
- рох. 
Плісневица (болізнь язьша)-- 

пліснявка. 
Плісневіть -- цвісти, цвіллю 

помилятися; гір. 

шах- 
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братися, перецвітати, сня- 
діти. 

Пльшивець--лисак, лисун. . 
Пльшивьй -лисий, голомши- 

вий, 
Пльшивіть - лисіти, 
Пльшь лисина. 
Плюгавець,-вка -- 

-вка. 
Плюгавьй - миршавий. 
Плюха- лЯгас, лящ. 
Ї лющить--росплющувати. 

Плющь шобькновенньй, мел- 
колистьй  раст.  Недега 
рейх --прочитан. 

Плясать -- танцювати, халя- 
сувати. 

Пляска- танець, 
Плядовой -танечний. й 
Плясунь, нья-танцюра, тан- 

цюриста,-тка, танечник, ця. 
Пневматический -- пневматич- 

ний. 
Пнистьй--пенякуватий. 
По--по; за, після; до; на; для; 

з; через, в; по закону-по 
праву; по совіту-за пора- 
дою; по согласію-за згодою; 
по адресу--на адресу; по 
ділу-в справі; по несог- 
ласію - через незгоду, по 
происхожденію - з роду, з 
походження; по случаю - З 
нагоди, з оказії; по любви- 
з кохання, з любови; по 
уполномочію - з | уповаж- 
нення; по моей просьбь--на 
моє прохазня; по моему 
предложен ю--на мою пропо- 
зицію; по мньнію-на думку; 
по приказанію- з наказу, 
з росказу; по желанію-на 

жадання; по степямь, лв- 
самь-по стспах, лісак; 
суля по зтому - міркуючи 
після цього, по цьому. 

Поахать--поахкати. 
Побагров'ть о погоріти, по 

червоніти, счервоніти. 

Побаиваться--прибоюватися. 
Побалагурить--побазікати. 
Побаливать--поболювати. 
Побаловать--попустувати, по- 

жартувати. 
Побанить- помити. 
Побарабанить-- потарабанити. 
Побарахтаться --побрукатися, 

поборсатися, поборікатися. 
По барски--по панському. 
Побарствовать - попанувати. 

иршавець, 

| 

Пльшивець- -Побоище. 

Побармшничать -- побаришу- 
вати. 

Побасенка--побрехетька. 
Побаюкать - поколисати. 
Побаять--побалакати. 
Побездьльничать -- побайди- 

кувати. 
Побезпокоийть - потурбувати, "7 
Побережньй -- прибережний, 

набрежний. 
Побережье -узбережжя, 

Ссережжя. 
Поберечь- попильчнугати, при- 

ховати,пошанувати; ся -сте- 

регтися. пильнувати себе. 

ПобесЬьдовать--порозмовляти. 
Побираться старцювати, 

жебрувати. 
Побирушка--старчиха. 
Побить, покхолотить -- почуст- 

рити, лотлумити, (до кро- 
ви) помазчити, (градомь) 
поколошкати, вибити. 

Побиться -- побитися; 
закладь-- заставитися. 

Поблаговістить -- подзвонити 
до церкви. 

Поблагодарить- подякувати. 
Поблагопрілтствовать - поща- 

стити, пофортунити, пос- 
прияти. 

Поблажать--потурати. 
Поблаженствовать -- пораю- 

вати. 
Поблажка, потворство--потур, 

попуск, потурання. 
Поблекльй - побляклий, збляк- 

лий. 
Поблекчуть--зблякнути, збля- 

кувати, зів'яти; змарніти, 
помарніти. 

кад- 

обь 

і ПоблестЬть -- поблищати, по- 
блискотіти, поблискати. 

Поблистать--поясніти, побли- 
скавичити. 

Поблудить -- поблукати; поба- 
хурувати. 

ПобледнЬвшій --побілілий, по-! 
блідлий, зблідлий, сполот- 
нілий. 

Побльдніьть--побліднути, по- 
біліти, збліднути, сполот- 
ніти, збіліти; помінитися. 

Побогатьть--побагатшати, зба 
татіти. 

Пободать--поколоти рогами. 
"Побожиться -забожитися, за- 

присягтися. 
Побои--побій. 
Побонще -поЗій. 



Побонище--Побіждать. 

9 Побонще--баталія, бій, бой 
овище, бойовисько. 

Поболтать -- побовтати, поко- 
лотити; побалакати, побазі- 
кати; поколихати, пох та 

ти; (ногами) подригати, по- 
махати. 

Побольше--більше, дух че. 
Мобольть- п.боліти; послабу 

вати, похоріти. 
Побормотать -- побуркотати, 

потуркотати; помурмотати, 
помимрити. Й 

Поборникь, ца -- оборонець,- 
нниця, прихильник, ця. 

Побороновать--заволочити, за- 
скородити. 

Побороть--перебоготи,  побо- 
роти, перемогти, полужа- 
ти, здоліти, гору взяти. 

Поборь- побір, данина; поде- 
реча, здирство. 

Побочньй - поидатковий; (ре 
бенокь) неправолажний, са- 
морідний. 

Поболться--побоятися; 
регтися. 

Пображничать- погуляти. 
Побранить- налаяти, полаяти. 
Побраниться -- заллятися; по- 

сваритися. 
Побранка- гайка, звада. 
По братски - по братерському. 
Побрезгать--згилувати, поги- 

дувати, погребати; погорду- 
вати. 

П.бренчать, позвякать -- по- 
бренькати. 

Пебрести, потащиться -- поте- 
лижитися, потелепатися, 

побриндзати, почвалати, по- 
плентатися. 

Побрить--поголити, виголити. 
Побродить -- поблукати, го- 

єештатися. 
Побросать-- покидати, псвики»" 

дати, повергати. 

Побрьзгать попорськати; 
; збризкати; слегка -- приро- 

сити. 
Побрюзжать - побурчати, 

мурчати. 
Побрякивать--поцокувати, по- 

бренькуваги, гобрязкувати. 
Побрякунчик и -- побренькачі, 

постукачі. 
Побоякушка--брязкало, 

кальце, брязкотьоло, 
Побряцать--побрязчати. 
Побудитель,-ница--порушник,- 

посте- 

по- 

бряз- 

Ра 
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ця, спонукач,чка, заохот- 
ник, ця, підтрутник,:ця. 

«Побудительньій -спонуктивий, 
підтрутний, заохотнимй, по- 
рушливий. 

Побудить -- побудити, пороз- 
буркувати. 

Побуждать, дить -- порушати, 
порушити, підражати,-ра- 

- дити, понукати, полукнути, 
(до чого), піднімати, -няти 
на що. 

Побужлснівє -понука, спонука, 
заохота, похіп до чого. 

Побуйствовать - повойдувати, 
побешкетувати. 

Побунтовать--побунтувати, 
Побуравить--посвердлити. 
Побурлачить --побурлакувати. 
Побурлить--поклекотіїи; по» 

войдуватн. 

Побурчать- побуркотати. 
Побурьть--поруціти. 
Побучить--позолити, полужи 

ти. 
Побушевзть--гобуяти; повой- 

дувати, побешкетувати. 
Побмвать- побувати, побути 

(де); відвідати (кого), 
Побьгать--побігати. 
Побіьгушки -- побіганки, побі- 

гання, побігашки, п-бігень- 
ки; на побьгушкахь- у по- 
бігеньках. 

Побігь--утік, утікавня, уті- 
канка, утізка, утеча; бот.-- 
парост, парость, пасинок, 
памолодь, памолодок, пагін, 
пагонець, пагінчик, пасерб; 
собир. -обрость. 

ПобБда--пе: емога, подуга, зви- 
тяга. побіда. 

Побіьцитель,-ница -- перемо- 
жець-жниця,  звитяжець, 
звитяжник, ниця, побіден- 
ник, нниця, побідник,-ця. 

Побьдньй--переможний, зви- 
тяжним. 

Побідоносецьч-побіденник, 
Побіьдоносньй, о -- побіден- 

ний, о. 
Побідніьть--побіднішати. 
Побіьжать- побігти; черкпути, 

улупити, дризнути, дмух- 
нути, дременути. улвари- 
ти, помихтіти, покопотіти, 
перхнути. ' 

Побвждать, дить -- перемага- 
ти, перемогти, звитяжати,- 



319 

жити, побивати, бити, пе- 
реборювати,-роти. 

Побілить--побіліти, вибілити, 
повибілювати. 

Побьлка--побіл, побілювання. 
Побілфьвшій -- побілілий, збі- 

лілий. 
Побьльніе--побіління. 
Побільть- побіліти, збіліти. 
Поббсить--подратувати; ся-по- 

дуріти; показитися. 
Побісноваться-- подрочиться. 
Повадиться--унадитися. 
Повадка--унада, налога, звич- 

ка; потур, потурання, по- 
пус. 

Повадливьй--унадний,  унад- 
ливий. - 

Повадньй, о--унадний, о. 
Поваживать,-диль,-ся- принад- 

жувати, принадити, спонад- 
жувати,-надити, Занаджу- 
вати,-надити, роспонаджу- 
вати,-надити,-ся. 

Поважничать -- попишатися, 
повеличатися. 

Поваксить -- пошварлувати, 
поваксувати. 

Повалить--повалити, звалити. 
Поваль  (падежь) -- упадок:; 

зубить наповаль-на смерть 
забити. 

Повальньй -- загальний, 
голувний. 

Повараксать -- побазграти. 
Поваренньй- кухенний. 
Поваренокь--кухта. 
Повариха--куховарка. 
Поварничать--куховарити. 
Поварня - куховарня, пекарня. 
Поварской--кухарський, кухо- 

по- 

варський. з 
Поварство- кухарство, кухо- 

варство. 
Поварь--кухар, куховар. 
Повахлять--побазграти, по- 

партолити. 
Поведенів--поступування, 
-Водження, справування. 

Поведерно- відрами. 
Повезти -повсзти; посчастли- 

виться-захвортунити,  по- 
щастити, попайдити, по- 
бердитися, поталанити. 

Повелитель,-ница -- всбвлад- 

по 

нику ця. |, 
Позелительньй,  0--Владний, 

наказовий,  0;-ное накло 
неніє-вольдвий спосіб. 

Повелівать,ліьть-- наказувати, 
.| 

ї 

Побьлить - Повинность, 

росказувати,зати, загаду- 
. 7 вати, дати; орудувати, вер- 

ховолити. 
Повелінів -- наказ, 

загад. 
Повергать,гнуть -- валити, 

звалити; складати,. зло- 
жити, скласти; подавати, 
здати; ся падати, упасти до 
ніг. 

Повернуть--повернути, завер- 
нути. 

Поверстньй, 
вий, о. 

Поверстьвать,-тать(типограф) 
-плянтувати, сплянтувати. 

Повертьвать-рнуть-гобертати, 
-рнути, закручувать,-тити. 

Йовертьть--покрутити. 
Поверхностньй, о-- позвер- 

ховний, побіжний, повер- 
ховний, 

Поверхность -- поверхня, по- 
верх. 5 

Поверхь,--на, зверх, над, по. 
Повеселить--авеселити,  роз- 

важити. й 
Повеселіть -- повеселішати, 
звеселіти, розвеселитися. 

Повести--повести, 
Повечеріе-- вечірня. 
Повечеріть--завечоріти, зве- 

чоріти. 
: Повечеріло -смерклося, 

чоріло. 
Повздорить--посваритися. 
Повздьхать--позітхати. 
Повивальньй -- поліжничий; 

-бабка-повитуха. й 
Повиваніє--повивання,  спПо- 

виття. 
Повивать-вить -- повивати, 
сповивати,-вити. 

Повидаться--побачитися. 
Повидимому--як здається. 
Повизжать -- поскавчати, по- 

скавуліти. 

Повилика, раст. Си сиіа -- ка- 
нянка; Сопуоїіуцій5я агуеп5і5 
--берізка, оплітка, поляти- 
ця, полотиця, повійка, па- 
вутиця. З 

Повилять -- покругити, (хво- 
стомь) помолот). 

Повинить -- обвип, вати; ся -- 
І признатися до вини. 
Повинная--признання. 

, Повинность--повинність, сбов'- 
| | язок; (натуральная,  обще- 

росказ, 

о -- відверсто- 

зве- 



ГПовинньй- -Повторительньй 

ственная) відбутка, відбу- 
" ток, відбуча, шаркарок. 
Повинньй - виннийіслух'яний, 

покірний; що признався до 
вини, що покаявся. 

Повиноваться-- слухатися, ко: 

ритися, підлягати. 
Повиновеніе--слух'яність, по- 

слух, покора- 
Повирать -- побріхувати; під- 

бріхувати,  прибріхувати. 
Повируха -- брехун,-хуха, бре- 

шко. 

Повисать,звиснуть --зависати, 
зависнути, зависти, обви- 
сати,-виснути, почепитися. 

Псвисльй - звислий. 
ПовисіЬть--повисіти 
Повитель, раст. Сизсціа--хме- 

лика; С. птоподіпа -- при- 
вітиця; С. еріїїпиті -- пові- 
тиця, сплітачка; РОоЇудо- 
пит доглевогига--повій. 

Повить--поплести, покрутити. 
Повладьшмчествовать -- попану- 
7 вити. 
Повладіть--поволодіти. 
Повлечь--поволікти, потягти. 
Позводить,- вести -- поводити,- 

вести; чЬьмь -- ворушити, 
поворушити; безл.-корчити, 
скорчити, зжолобити. 

Поводь -(упряжн.) повід; (при- 
чина) привід, прикліп, за- 
чіпка, (ссорьд) завід, за- 
вол. 

Поводянбть--звддпіти. 
Пововвать--повоювати. 
Повоень--см. повилика. 
Повозить--повозити. 
Повозиться-поморочитися, по- 

поморочитися. 

Повозка--віз,хура, лойтрак,фі- 
раКкрьитая)--палуба, палуб. 
Повой - сповиток; раст.П усіит, 

видь Но5 сисції -- кашка 
череока. 

Повойникь -у кацапок голов- 
кий убір; раст. АННава оїбі- 
сіпа!і5--калачики, проскур- 
няк. 

Поволока--млава. 
Поволочить--поволікти. 
Понолочь -- поволікти, потяг- 

ти. 
Повольничать -- посваголити. 

Повопить-- погаласували, по- 
репетувати. 

Поворачивать,-воротить-- за- 
вертати завернути. навер- 
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тати,-рнути, наворочувати, 
- чати, привертати, рнути, 
(туда и сюда) мутушати. 

Позорачиваться,-нуться -- по- 
вертатися, повернутися, на- 
вертатися, - рнутися, при- 
вертатися,-рнутися. 

Поворковать -- поворкотати, 
побурюстати. 

Поворовать--покрасти. 
Поворовьтвать--красти. 
Поворотливий, -о--повороткий; 

« Меткий, моторний, шам- 
кий,-о. 

Поворотньй--зворотний; зво- 
ротниковий;-кругь, геогр.- 
зворотник. 

Повороть -- поворіт, зворот, 
наворот; на дорогь--пово- 
рітка; сь дороги вь сторо- 
ну--поворотень; рвки --за-- 
лім, залом; (изгибь) за- 
крут, заворот. 

Поворчать -- побурчати; 
гарчати. 

Повострить--погострити, 
Повредить -- ушкодити, пош- 

кодити, зашкодити, попе- 
редити; руку -- скалічити 
руку; внутренности -- над- 
вередити нутрощі; (подЬьй- 
ствовать вредно)  запро- 
тивити. 

Поврежденів -- ушкодження, 
пошкодження, шкода, уш- 
кода. 

Повременить--застривати, пе- 
речасувати, почекати, по- 
трівати. 

Повременньй, - о -- періодич- 
ний, часовий,-о;- нов изда- 
ніе--часопис. 

Повсегодньй,-о-- щорічний,-о, 
Повседневньй,о -- щоденний, 

повсякденний. щодня, пов- 
сякдень. 

ПовсемЬстньй,0--повсюдний, 
усюдний, обліжний, обло- 
говий,-о- 

ПовсемЬсячньй,-о -- щомісяш- 
ний, щомісяця: 

ПовстрЬчаться -- зустрітися, 
здибатися, спіткатися. 

Повсюду--усюди, по всіх усю- 
дах, скрізь. 

Повтореніе--проказ, проказ- 
нява; поновина, поговлен- 

ня. 
Повторительньхії,-о лрутораза- 

вий; повторний, 

по- 
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Повторять,-рить -- проказува- 
ти,-зати; поновляти, - вити. 

Повьбросать--повикидати. 
Повьвезти--повивозити. 
Повьвестись -- повиводитися, 

попереводитися. 
Повьдергать --повисмикувати. 
ПовьдЬлать--повиробляти. 
Повьшжать--вичавити, викру- 

тити. 
Повьискивать--повинорювати, 

повишукувати. 
Повьінести--повиносити. 
Повирубить--вирубати, пови- 

рубувати. 
Повьішать, сить--підвишувати, 

підвисити; підносити, -не- 
сти; ся -- підноситися, -не- 
стися. 

Повьше--вищий, більший; ви 
ще. 

Повьшенів--підвишення, під- 
несення; (вь цолжности) -- 
промоція. 

Повбвать,-вбять -- подимати,- 
димнути, подихати, подих- 
нути, повівати, віяти. 

Повідать--оповісти. 
Повінчать,-ся -звінчати, повін- 

чати; ся (сь комь) -- по- 
шлюбувати (кого). 

Поввренньй -- вірник, повір- 
ник. 

Повврить--повірити,  поняти 
віри. 

Псвірка -- перевірка, звіра, 
звірість. 

Повврочньй--перевірчий. 
Повбріє-- переказ. 
Повьрять, -ризь--відпоручати, 

зчити; звіряти, перевіряти, 
грити, 

«Повіса -- гульвіса, шибеник, 
паливода. 

Повьсить-- повісити, 
ти; ся-повіситися; 
ву) -похнюпити, ся, 
пити (голову). 

Повісничать--мизгатися, гуль- 
таювати, гтульгики справ- 

ляти, байдикувати. 
Повіствованіе--Оповідь, опо- 

відання. 
Повіствователь, ница --опові- 
- даз,-ка, повідач,-Ка. 
Повфствовательньй -- оповід- 

пий. 
Повіьствовать--позідати, опо 

відати. 5 
Повістка- повідомлення. 

почепи- 
(голо- 
посу- 

| Погибельньй -- згубний, 

Повторять--Погнусить. 

Повість--повість. 
Повітрів--пошесть. 
Повбять -- повінути, зявіяти, 

дихнути. 
Повязка--завій; бинда. 
Повязьгзать,-зать -- зав'язува- 

ти, зав'язати. 
Повязьїваться,заться  (плат- 

комь)-запинатися, запну- 
тися. 

Повялить--посушарити. 
Повяльй--зів'Ялий. 
Погадать--поворожити. 
Погасать -гасти, згасти. 
Погасить -- загасити; (долгь) 

уморити. 
Погашеніє--гасіння; (долговь) 

уморення. 
Погибать,-бнуть--загибати, за- 

гибнути, гинути, згинути, 
погинути, загинути, про- 
пасти, занапаститися. 

Погибель -- погуба, згибель, 
згуба, загиб, загиба, заги- 
бел», загин. 

по- 
губний, згибельний. 

Погибнуть--загинути, згибти, 
згибнути. 

Погкбшій -- згиблий, 
щий. 

Погибь--кривина, зглом. 
Поглаживать, дить -- гладити, 

погладити. 
Поглазьть--погавити. 
Поглодать -погризти. 
Поглотать, побсть (жадно) -- 

полагати. 
Поглохнуть-- заглушитися 
Поглощать, Тить -- гламати, 

згламати, глитати, погли- 

нути, ковтати, проковтну- 
ти; втягувати, гнути. 

Поглощеніе--глитання; втягу- 
вання; всмоктування. 

Поглумиться2 поглузувати, по- 
келкувати. 

пропа- 

Поглупіть --здурніти, подур- 
нішати. 

Поглядьвать - поглядати, по- 
зирати; наглядати, нази- 
рати. 

Поглялінье-- подив. 
ПоглядіЬть--поливитнся. 
Погнать -- потурлити, попу- 

дити. 
Погнаться--потурнутися, пог- 

натися. 
Погноить-- погноїти. 
Погнусить--погугнявити, 



Погнуть--Погрьзть. 

Погнуть-погнути, позгинати. 
Погнушаться--погребати, по- 

тидувати. 
Погнізаться--погчніватися. 
Поговаривать -- подейкувати, 

дейкати, джергати. 
Поговорить--побалакати, роз; 

мовитися, 
Поговорка -- (пословица) при- 

мівка, приказка, прислів'я; 
(слухь) поголоска, чутка, 

ПоговіЬть--поговіти. 
Погода -- (хорошая) година; 

(дурнаяунегода; (сухая, в'вт- 
реная) суховітриця; (мок- 
рая) папля, сльота; (пас- 
мурная) потемрява; (снвж- 
ная) сніговиця. Х 

Погоди--стривай, тривай. 
Погодить-перегодити, згоди- 

ти, зачекати, почекати. 
Погодя--перегодом, згодом. 
Погодишка -- негода,  него- 

донька. 
Погодливьій -сльотавий, сліт- 

ний. 
Погодньй, о-- щорічний, о, що- 

року. 
Погожій--годиняний, ясний. 
Поголовно--геть чисто всіх, 

всі чисто, всі як іден. 
Гоголовщина--посполите ру- 

шення. 

Поголодать--поголодувати. 
Погонньй - подовжній. 
Погонщикь -- погонич, пога- 

няйло;-ословь-осляр. 
Погонь, воен.--нараменник. 
Погоня--погонка, погонь, по- 

гоня, догін, нагогя, зцо- 
гоня, здогін, здогонки. 

Погонять (лошадь) - паняти. 
Погорать,-ріть палитися, 

спалитися, попалитися; по 
торіти, згоріти. 

Погоревать--посумувати, 
журитися. 

Погородски--поміському. 
Погорблець--погорілець. 

Погорільшй -- погорілий, спа- 
лений. 

Погарячиться -- роспалитися. 
Погосполски--попанському. 
Погосподствовать -- попану- 

вати. 
Погостить--погостювати. 
Погостньй цвинтаревий. 
Погость -- цвинтарь, цинтір. 
Пограбить--пограбувати,  по- 

по- 

ої? 

Пп тарбати; 
требти. 

Погранить --лошліхувати, 
Пограничье--узгряниччя. 

| Пограничньй--узгряничний. 
| Погребальньй--погребний, по- 
| грібовий;-звонь-подзвін. 
| Погребанів--ховання, погріб, 
| Погребать, похоронить -- жо- 

вати, поховати. 

Погребенів-погріб, поховання. 
Погребець--пуздро;-дорожньй 

- пуздерко. 
Погребница  (входная 

погреба)--пригребиця. 
Погребной--пивничний, льохо- 

вий. 

Погребщикь--винник. 
Погребь -льох, холодник, тем- 

ник; пивниця. 
Погрезить--помарити, 
Погремушка -- черкітка, чер- 

кавка, торохтілка,  бряз- 
кало, брязкальце, брязкіл- 
ка, брязкітка, брязкотало. 

Погрембть--погуркати, погре- 
міти, погрімотіти,  погур- 
котіти. - 

Погресть--погребти. 
Погрозить,-ся--насварити,нас- 

варитися; (накричать) наг- 

погромадити, по- 

часть 

рімати. 
Погромлять,-мить--розбивати, 

бити, горозбивати, | ни- 
щити, знищити. 

Погромь -- руйнація, спусто- 
шення, розбиванка. 

Погромьхивать--нагрімати. 
Погрохотать--погуркотіти, 
Погрубить-- погрубіянити. 
Погрубьть--згрубнути, згру- 

біти. 
Погружать,-зить,-ся -- ванта- 

жити; навантажити; (вв 
волу)-зануряти, занурити, 
- зануритися, затопляти, 
-пити; - ся-заринати,-нути, 
-рнути, пронуритися, про- 
нурити, затойляЯятися, - пи- 

тися. 
Погруженіе--затоплення, 

нурення. 
Погрузать,-знуть -- затопля- 

тися,-питися, іти на дно; 
грузти, загругти. 

Погрузка--лалування, ванта- 
ження, теркилування. 

Погрустить--посумувати, по- 
журитися. 

Погрьать--погризти. 

за- 



Погрьть -І о ач 

Погрбть -- погріти; - ся«погрі- 
тися. 

Погріьшать, -шить -- грішити, 
погрішити; помилятися, 
злитися. 

Погрьшеніє -- погрішка; 
милка, хиба. 

Погрвшность -- (ошибка) по- 
милка, похибка, прогріх, 
охиба; (вина) завина. 

Погрязать, знуть--грузти, за- 

по- 

грузти; затоплятися, - пи- 
тися. 1 

Погрязніть--закалятися, по- 
брудніти. 

Погубитель, -ница-згубник, -ця. 
Погублять,-бить- -занапащати, 

занапастити, збавляти, зба- 
вити; світ зав'язати, з сві- 
та звести. М 

Погудка--голос, спів; приказ- 
ка, примовка. 

Погуливать -- розгулювати; 
підпивати часами. 

Погулять--погуляти. 
Погустіть--погустішати,  по- 

тужавіти. 
Подаваніе--подання. 
Подаватель,-ница --подаваль- 

ник,»ця, подавач,-ка. 
Подавать,-дать-подавати-дати; 

давати, дати на стіл. 
Подаваться,-даться -- посува- 

тися, посунутися; посту- 
патися,-питися. 

Подавиться -- заглитнутися, 
полавитися. 

Подавленіє--притлума, затлу: 
ма, притлумлення, затлум- 
лення. 

Подавливать -- причавлювати, 
притискати. 

Подавлять, вить 
придушити пригнітати, 
-тити; (чувство, совість, 
движеніе,  возстаніє) при- 
тлумляти, затлумляти, 
-мити; себя - псрегнітити | 
себе. 

Полавно-- поготів. 
Подагра, мед.--подагра. 
Подай, подайте--ке. кете. 
Подаренное--дарівщина. 
Подаренньй--даріжний, ларо 

ваний, поларований. 
Подарить--подарувати. 
Подарокь - дарунок, подару- 

нок, дариця; подарки--по- 
дарря; - сзадебньгте -- даро- 
визна. 

лушити, 

1бдцбой, 

Подарочньй --дарунковий, по- 
дарунковий. 

Податель,-ница -- давець, по- 
давець, подавалиця. 

Податливьій - схильний, уля- 
глий, здатливий; легко под- 
дающійся обработкі -- по- 
датний, 

Податной -- податковий, 
даткований, 

Подать, налоги - дплать, по- 
датск; (поборьт) подереча; 
сборь на общест. потреб- 
ности--порубок. 

Подача--подавання, подання, 
Подачкг--датка, даток. 
Подаяніе--милостиня, даток. 
Подбавка -- придаток,  дода- 

ток. 
Подбавлять,-вить"--придавати, 

додавати, - дати; підкида- 
ти,-кинути. 

Подбалтьвать,болтать -- під- 
бовтувати, підбовтати, під- 
мішувати, шати; заправля- 
ти,-правити. 

Подбережникь, раст. Дуївгит 
Заїсагіа, -- плакун, трой- 
чак, твердяк, залізняк чер- 
воний. 

Подбивать,-бить -- підбизати, 
підбити, попідбивати, під- 
тонити, підігнати; (мВхомь) 
хутрувати, ухутрувати; під- 
шивати,-шити; (подговари- 
вать) підмовляти, намов- 
ляти, вити, наштирювати, 
-рити, настренчувати, чити. 

Подбивка -- підбивання; під- 
шивка. 

Подбирать,-брать -- підбірати, 
підібрати, збірати, зібрати, 
назбірати, поназбірати; 
(зучшее кь лучшему) лич- 
кувати, зличкувати, добі- 
рати, брати; (платье) під- 
тикати,  підкасати, зака- 
суватися,-сатися. 

Полбираться,-браться -- підбі- 
ратися, підобратисяг під- 
мощуватися, моститися, під- 
добрюватися,-бритися, під- 
лещуватися,ститися; під- 
крадатися,-крастися. 

по- 

| Падблюпникь -підтарільниця, 
підтарілок. 

Подбодрить--підбадьорити. 
Подболриться -- побадьгрні- 

шати. 

Подбой--пілбивання; підшивка. 



Подбойка--Подвозь, 

Подбойка, сапожн.--бабка. 
Подбойньюй--підбивальний. 
Подборньй--добраний. 
Подбородникь-- підгубник. 
Подбородокь--підборіддя. 
ЛПодборщикь, -на--добирач,-ка. 
Подборь -- добір, вибір; ка- 

блукь--кірка, корок, ско- 
рок, закаблук, підп'яток 

Подбочениваться,- ниться -- У 
боки братися, взятися. 

Подбрасьваніе--підхидання. 
Подбрасьватель--підкидач. 
Подбрасьвать, - бросить 

(вверхь) -- підкидати, під- 
кинути,  підвергати,-верг- 
нути; (о сьн5) підтрушува- 
ти, сити. 

Подбрасьваться,-броситься -- 
підкидатися. підкинутися. 

Подбривать,-брить,-ся -- під- 
толювати, підголити,-ся. 

Полбрюшина--підчеревина. 
Подбрюшникь--попруга. 
Подбрюшньй--підчеревний. 
Подбігать)жать -- надскаку- 

вати, надскочити, над- 

бігати, гти (до кого, чого); 
підбігати,-бігти (під що). 

Подбівгая--підбігцем. 
Подбвливагь, лить,  припра 

вить -- забілювати, забіли- 
ти, підбілювати,-лити. 

Подбілка--забіл. 
П.довль, раст. Ребазіїе5 уці- 
" дагіз-маточник; апгечньй, 

Реіазіїез | обісіпаїіз -- кре- 
мениця; Гиз5ііадо багіага -- 
підбіль. 

Подваливать, лить -- підкочу- 
вати, тити, підсувати, - су 
нути під що. 

Подваль--льох; темник. 
Подвальньшй--льоховий, "тем: 

никовий. 
Подвергать,-гнуть,-ся (чему)-- 

наражати, зити, ся (на що); 
опасности -- наражати" на 
небезпечність; испьтанію, 
мученію, пьіткБ--взЯти на 
спиток, на муки, на тор- 
туди;- ся наказанію-- під- 
пасти під кару; испьтанію- 
піддатися іспитові. 

Подвернуться, случайно встрь 
титься--навинутися; " наго- 

дитися, наскочити;  (под- 
жаться) підібгатися. 

Подвертьвать,-вернуть -- під- 
гортати,-рнути; підсувати,- 

; Подвластньй 
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сунути; підтикати,-тикати; 
підкочувати,-тиги; підкла- 
дати,-класти. 

Подвесель--напідпитку, напід- 
питках, 

Подвеселить -- підвеселити, 
підпоїти;-ся-підвеселитися, 
підпити. 

Подвздохи, анат.-злуховина, 
здухвина, голодниця, голод- 
нівка. 

Подвздошньй --здуховиний. 
Подвивать,-вить -- підвивати, 

-вити; закручувати, тити. 
Подвивка--завивання. 
Подвигать--порухати, 

вати. 
Подгигать, -двинуть--посувати, 

-сунути, порушати, шити. 
Подвигаться--посуватися. 
Подвигающійся бністро (о ра- 

ботБ)--поступний. 

посо- 

Подвигая, подвигаясь--посу- 
вом. 

| Подвигь -- велесправа, веле- 
трул. 

Подвижникь,-ца -- трудженик, 
"ця. 

Подвижной -рухливий, юрли- 
вий, меткий, рушний, не- 
посидющий, побігущий. 

Подвизаться--трудитися; боро- 
тися. 

Подвинчивать,-тить-підшрубо- 
вувати,-бувати. 

Подвирать,-врать -- підбріху- 
вати, підбрехати, підбрех- 
чути. 

-- підвладний, 
підручний; состоящій подь 
властью- присудник. 

Подвода, -- хурманка, 
фіра. 

Подводить,-вести --підневіжу- 
вати, підневідіти (поддіть); 
приводити,-кести; застосо- 
вувати, сувати (до чого). 

Подводньй--піДдВОДНИЙ; лодка 
-піцводник. 

Подводчикь--підвідник, хур- 
манлик. 

Подводь--направа, наштирка, 
Подвоєе-по два, по двох. 
Подвозить, везти, -чадвозити, 
надвезти, привозити,-везти, 

Подвозньй--перевезений, над- 
везечий; надвозодрий. 

Подвозчикь--підвізник, возій, 
Подвозь, привозь--навіз. 

хура, 
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Поволакивать, -лочь --підволі- 
кати,-лікти, підтягати,гти. 

Псдворачивать, подворотить. 
т.одвернуть, -єя-підвертати, 
"підвернутк,-ся, підгортати, 
»рнути,-ся, підкочувати, ти- 
ти,-ся. 

Підворотня--підворітниця. 
Подворье - за! подвір'я. 
П дворянски--пошляхецькому. 
Полвохь - підневідка. 
Подвьшившій -підпилий, 
Подвьіпить--ПІДПИТИ. 
Подвівать,-вфбять --підвівати, 

підеіяти. 
Подвьдомственньй-підлеглий, 

підвладний. 
Подввнечньй--шлюбний. 
ПодвЬьска, привіЬска--теліпан- 

чик. 
Подвісньй-- причеплений 
Подвісокь -підважок. 
ПодвіЕтренньй--підвітрянив. 
Подвіьшивать,сить --чіпляти, 

причіпляти,-пити, 
Подвязи, архит. -риштованнй. 
Подвязка--підв'язка; підв'язу- 

вання. У 
Подаязьвать,-зать-- підв'язу- 

вати, підв'язати; (поясомь) 
підперізувати,  резати. 

Подгадить--підкалостити. 
Подгибать, подогнуть,-ся - під- 

гинати, підігнути, заги- 
нати,-гнути, ся; підгортати, 
-рнути; підкотити, підка- 
сати, ся. 

Подглазньй--підочний. 7 
-Подглядчикь-ца -- підглядач, 

тка. 

Подглядьвать, ді8ть -- підГгля- 
дати,-глеліти. 

Подгниваль,-гнить -- підгни- 
звати, гнкти. 

Подгнившій--підгнилий, 
глий. 

Подговариваніе--підмова. 

дря- 

Подговаривать-ворить -- під- 
Мовляти, намсвляти, - мо- 
вити. 

Подговорщикь, ца -- підмов- 
ник,-ця. направник, ця. 

Подговорь--підмова,  Підмов- 
ляння, намова, направа. 

Подголовокь--підголовач, 
Подгонять, подогнать-гіцга- 

няти, підгонити, підігнати; 

(кь чему) надгонити, надіг- 
нати; (лошадь) пілторку- 

Поволакивать- Поддерживать. 

вати,-кнути; 
вати, тувати. 

Подгорать-ріть -- припаля- 
тися, литися, припікатися, 
-пектися. 

Подгорньй--підгірній. 
Подгородньй -- передміський. 
Подгорье--підгір'я, підгірок. 

прилаштову- 

| Подгорівльй-- припалений,при- 
печений. 

Подготовка -- підготова, про- 
готова. 

Подготовлять,-вить,-ся - підго- 
. товувати,-тувати, підучува- 

ти, чити) ся приладновува- 
ти,-нувати, підлагоджувати, 
-пагодитися. 

Подгребать,-гресть --підгорта- 
ти, підгорнути, підгрібати, 
-гребти. 

Подгребки--вигрібки. 
Подгрифокь--приструнник. 
Подгрудньй - підгрудний;-ная 

кость-грудниця. 
Подгрудокь (у рог. скота)-- 

підгорлина, підгорля, під- 
гірля, підшийок. 

Подгрьзать,-зть-- підгризази, 
-зти. 

Подгуливать,-лять -- підпива.- 
ти,-пити. 

Подгущать,стить -- густиги, 
згустити. 

Поддабриваться, подольщать- 
ся -- примилятися, прими- 
литися, добритися. 

Поддавать, дать,-ся -- піддава- 
ти, о піддати,  підхиляти, 
-лити,-ся. 

Поддакивать--підтакати, 
басовувати (кому). 

Поддакивающій -- потакач, по- 
таковник, потакайло. 

Поддалбливать, бить - піддов- 
бувати, піддовбати. 

Поддланная--гідданка. 
Поддайническій -- п'дданчий, 

п'дданський. 
Подданаиьй--підданий, 

нець. 

Подланство--підданство. , 
Поддевка-чумарка, чумарчи- 

на, чемерка, чинарка, чем- 
літ, чинарчина. 

Поддергивать,-рнуть --підсми- 
кувати, підсмикати, підсми- 
кати, підсмикнути. 

Полдерживать,-жать --Підпіра- 
ти, підперти, підтримува- 
ти,мати,  підбичувати,-чу- 

під- 

підда- 



Поддержна--Педкармливать, 

вати; (кого вь чемь) похлі- 
бити (за ким); (переписку) 
листуватися. 

Поддержка- спомога, / підпо- 
мога,  підпора, Мідсобка, 
лідпертя, згратубок. 

Полдонникь- підстанок. 
- Поддувало--піддувало. 
" Поддувать,дуть -- піддувати, 

піддути. 
ПоддіВвать.-дівть -- підсідати, 

підсісти, зневіжати,-віжи- 
ти, підневіжувати,-відити, 
під ідати, їсти, під'їздяти, 
- їхати; зачіпляти, пити. 

Подділка -підробка, хвальш, 
Поддільвать,-дблать--підроб- 

лювати, підробити, хваль- 

шувати. 
Поддільваться, поддьлаться-- 

підбармовуватися, піцбар- 
муватися, лакузитися, зла- 
кузитися, підсипатися,-си- 
патися, підстелятися,-лити- 
ся, (словами) підмовляти- 
ся, мовитися. 

Подціьльньй -- підроблений, 
підробний, непритаманний, 
хвальшивий, підборний. 

7 оденка, наськ.--шашка. 
Поденньй, о--цілоденний; по- 

ленний, о. 
Поденщица- поденниця. 
Подергиваніе-гдригання; не- 

произв. мускуловь-мишка. 
Подергивать,-гать -- смикати, 

посмикати, сіпати, посі- 
пати, шморгати, пошмор- 
гати. 

Подергиваться- -тіпатися, сми- 
катися. 

Подержанньй--підтоптаний. 
Подернуть-заволікти, потяг- 

ти, затягти; (льдомь) за- 
шерхнути; (дьмомь) потяг- 
ти димом. 

Подержаніе- зажиток. 
Подержанньій, бьівшій вьупот- 

ребленіи--заживаний. 
Подержать - потримати, 

держати; заживати. , 
ПодешевіЕть- задешевіти, зде- 

шевіти, подешевшати. 
Поджаривать,рить,-ся -- під- 

смажувати, підсмажити, 
підпікати, пекти, ся: (вь 
масль) засмажувати, сма- 
жити,-ся. 

Поджаристьй -- підсмажений, 
підпечений. 

по 
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Поджарьй--худорлявий, сухор- 
лявий. 

Поджелудочньй -- підшлунко- 
вий 

Подживотникь -попруга. 
Подживотье--підчеревина. 
Поджиганіе - підпалювавня. 
Поджигатель,-ница- палій,-ка. 

| Поджчгательство--підпал, під- 
палення. 

Поджагать,-жечь - підпалюва- 
ти, підпалити; припалюва- 
ти,  пришмалювати.-лити; 
підбурювати, рити, направ 
ляти,-правити, 

 Поджиданте--чекання. 
Поджидать, -ждать -- чекати, 

очінувати, наджнидати, на- 
діждати, (подстерегать) ча- 
тувати. 

Поджилки--жижки. 
Поджимать, поджать-- прикор- 

чувати,-чити, підідгати. 
Поджогь--підпал. 
Подзадоривать, -рить -- піл- 

цьковунати, -кувати, піддро- 
чувати,-чити; підохочувати, 
-охотити. 

Подзатьмльникь -- запсотилиш- 
ник, ошийник, спотикач. 

Подземелье--підземелля, льох. 
Подземньй -- підземний, під- 

земельний, попідземний, 
Подзоль- луг, зола. 
Подзорньй--прозірний. 
Подзьівать,звать - підклика- 

ти, підкгимкати, приклика- 
ти, кликати. 

Подивиться--подивуватися. 
Подирать,-драть -- роздирати, 

-дерти; скубти, піоскубти. 
Подкальватїь, подколоть--під- 

штрюкувати,підштрикнути; 
підпинати,-п'ясти, підшпли- 
лювати, лити. 

Подкяльваніє--підкопи. 
Полкапьвать,-копать,-ся-- під» 

копувати, підкопати,- ся. 
! Подкарауливать, лить -- при- 

стерігати, пристгрегти, со- 
чати, присочити, пантру- 
вати, упантругати, чигати, 
вичигати. 

Подкармливать,- мить -- пілго- 
довувати, підгодузати, лід- 
харчовувати,-чувати, | під- 
контовувати, -тувати; по- 
толстьть--отягтися, узяти 
тіло. 



322 Подкатьвать--одливной. 

Подкатьвать,-тать -- підточу- 
вати, -чити,  підкочувати, 
-тити. 

Подкачивать,-чнуть --підхиту- 
з вати,-тнути. 
Подкашивать, сить --підкошу- 

вати, підкосити. 
Подквашивать,-квасить -- під- 

квашувати, сити. 
Подкидной--підкивений. 
Подкидьвать,- кинуть -- підки- 

дати, кинути;  підсувати,- 
сунути. 

Подкидьшть-- підкидьок. 
Подкладина--лігар- 
Подкислить--закислити. 
Подкладка- підшивка, підбій, 

підбійка; підставка. є 
Подкладочньй -- підшивковий, 

підбійковий, | підкладаль- 
ний. 

Подкладьваніе--підкладання. 
Подкладьвать, подложить -- 

підкладати, підкласти, під: 
мощувати,- мостити; підши- 
вати, шити. 

Подклеивать,-клейть -- підліп- 
ляти,-пити. 

Подкоза- підкова. 
Подкованньй--кований. 
Подковка -- підкування; 

ківка. 
Подковньй--підковний. 
Подковообразньй -- підкбвува- 

тий. 
Подковьгвать,-Ковать -- підко- 

вувати, підкувати. 
Подковвривать,-рять--піддов- 

бувати, піддовбати, підко- 
лупувати, пнути. 

Подкожньй- підшкурний, за- 
шкурний. 

Подколачивать,-лотить -- під- 
бивати,-бити. 

Подколодникь, пт. Мобасіїа -- 
трясихвістка. 

Подколодньй--підкслодний. 
Подколь- підкол, 
Подкольнокь--жижка, 

лінок. - 
Подкопньй--підкопний. 
Подкопь--підкіп; підступ. 
Подкось - пілпора. - 
Подкрадьваться, красться -- 

підкрадатися, крастися, під 
-біратися підібратися. 

Подкрапивница, пт. Моїссійа 
тедиїце- -королик. 

Подкраснить--підчервонити. 
Подкрашивать,-сить ---підбар- 

під- 

підко- 

| Подкупщикь--закупник, 

мовувати,  підбармувати, 
підмальовунати, - лювати, 
-ся. 

Подкручивать,-крутить -- під- 
кручувати,-тити. 

Подкріпа--підпора. 
Подкріпленіе -- засилок, під- 

силок, підпора, підмога; 
(Бдой) піджива. 

Подкріплять, пить--посиляти, 
-силити, засилювати, заси- 
лити, підсилювати, силити, 
покріпляти,-пити; підпира- 
ти, перти. 

Подкрьпляться, диться | (пи- 
щей)--під'їдати, під'їсти. 

Подкузьмить -- підвести, під- 
манити, підкувати. 

Подкупать,-пить --підкупляти, 
підкупити; докупляти,- 
пити. 

Подкупной--закупний, підкуп- 
ний. 

під- 
купник. 

Подкупь--підкуп, підкупство. 
Подкуривать,-рить -- підкурю- 

вати,-рити. 
Подкучивать,-тить -- підпива- 

ти, підпити, підгіячити, 
підгуляти. 

Подлаживаться, -ладиться -- 
придобрюватися, придобри- 
тися, лакузитися, підлаку- 
зитися. 

Подлаза--підлабузник, лакуза. 
Подламьвать,-ломить --підла- 

мувати, ламати. 
Подлегать, лечь -- лягати, гти 

тід що. 
Подледньй--підльодний- 
Подлежать -- підлягати, -гти, 

підпадати, пасти, належати. 
Подлежащее, грам.-діяльник, 

підмет. 
Подлежащій--властивий;  на- 

лежний. 
Подлетать,тіть, прилетіЬть - 

надлітати, надлетіти, над- 
линути, підлітати,-летіти, 
линути. 

сллець--подляк. 
Подливаніе--підсипання, 

ливанчя. 
Подливать,-лить -- підсипати, 

підсипати, підливати, лити. 
Подтивка--підливання; (соусь) 

підлева. 
Подливной -- розливальний 

підсубійний (о колесб). 

під- 



Подлиза--Іодмінивать, 

Подлиза, льстець--лизун, під- 
шивайло, підлепа, підлеп- 
ливий, підлепний. 

Подлизьваться,-заться--підси" 

патися, підсипатися, ла- 

бузнитися, лакузитися, під- 
лабузнитися, підлакузи- 
тися. 

Подлинникь--первотвір. 
Подлинньй,  собственньй 

притаманний, автентичний, 
справжній, правдивий, 
власний. 

Подлипала--см. Подлиза. 
Подлипательство -- підлесли- 

вість, улесливість, підси- 
пання. 

Подлипать,»пнуть --приліпля- 
тися, пигися. 

Подличать--подлякувати. 
Подло--підлотно. 
Подлобньй--підчільний. 
Подлобье--підчілля. 
Подлогь--підбор. 
Подложньй, о -- підборний, 

хвальшивий, о. 
Подлость--підлота. 
Подпунньй--підмісячний. 
Подльй--підлотний. 
Подль--біля, попри, 

обік, побіч, попліч, 
узбіч, поузбіч. 

Подлеьзать,-лізть --підлазити, 
-лізти, 

Подліплять,-пить -- підліпля- 
ти, пити 

Подльсникь, раст. Взагит 
ейпгораецт- копитень, ко- 

питки, копитник, копитняк. 
Подліьсокь -- підлісок, прилі- 

сок. 
Подмазка--підмазування, під- 

мащування. 
Подмазчикь мастильник, 

(шутл.) шмаровоз. , 
Подмазьгваніє -- підмазування. 

Подмазьвать,-зать - підмащу- 

побіля, 
суміж, 

вати, підмастити, підма- 
зувати,-мазати. 

Подмазьваться -- см. Подли: 
зьваться. 

Подмалевьвать,-левать -- під- 
фарбовувати,-бувати. 

Подманивать,-нить -- принад- 
жувати, - дити; 0 зводити, 
звєсти. 

Подмаренникь ціпкій, раст. 
байит Арагіпе -- мокрець, 
деряока, лепчиця, лепець, 
липник, липняк, колотов- 
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ця, прилип, іванчик 
золотий; -настоящій, й. 
умегит-умедівник, пгшінка, 
нерясубк, медяник, каш 
ка жевтенька, дівунка; мяг- 

кій--О0. шоїидо--чистець, 
смирна. 

Подмастерье--підмайстер, під- 
майстерок; сапожника 
шевчук, портного -кравчук, 
кузнеца--ковальчук, боча- 
ра бондарчук. 

Подмахивать,- хнуть--підпису- 
вати,-сати нашвидку. 

Подмачивать,-мочить --підмо- 
чувати, чити. 

Подмерзать, слегка замерзать, 
-знуть -- замерхати, замер 
хнути, примерзати,-зти. 

Подметальщикь,-ца -- замітач, 
-чка, метільник,-ця. 

Подметать,- месть- підмітати, 
- мести. 

Подметка--підмітка. 
Подметньй -- підкидний, під- 

кинений. 
Подметьвать, тать, -тнуть -- 

підкидати,-кинути; фастри- 
тувати, прифастригувати; 
(Обувь) підставляти, - ста- 
вити. 

Подметьшть --підкидьок. 
Подмигиваніе--підморгування. 
Подмигивать,гнуть з підмор 

гувати, підморгнути. 
Подмога -- підсобка, спомога, 

поміч. 

Подмокать,-кнуть--мокти, під- 
мокти, 

Подмолаживать,-лодить --від- 
моложувати, дити. 

Подмораживать, -розить --при- 
морожувати,-зити; підмер- 
зати,зти. 

Подмостки -- примістка, під, 
поди. 

Подмочка-- підмочка. 
Подмьваніе -- підмитва, під- 

мивини, підмивнява. 
Подмьвать,-Мьть -- підмива- 

ти, мити; (размнвать) су- 
котати, усукотати. 

Подмьмье -- милини, змилки. 
Подмьшка--пахва, паха. 
Подиінивать, -нить--заміняти, 

-нити; (подложить одно 
вмісто другого) підстав- 
ляти, - вити,  підклагати, 
-класти. 



зда 

Подмінньй -- підмінений, за- 
мінений, підставлений. 

Подміьнь--заміна. 
Подмьсить - примішати. 
Подмбсь -примішка, домішка. 
Подмічать,-мітить -- укміча- 

ти, укмітити, устрочувати, 
зчити, пристерігати ,Гти, 

завважати, важити, зугле- 

діти. 
Подмівшать-підмішати, при- 

мішати. 
Поднадуть- піддурити. 
Подначаліе--підвладність, під- 

рядність. 
Подначальньй -- підвладний. 

підрядний. 
Поднебесная--світ. 
Поднебесньй--піднебчий. 
Поднебесье--піднеб'я. 
Поднебньй, анат.-- піднебен- 

ний. 
Поднебье, анат. -- піднебення. 
Подневольньй -- заневільний, 

приневільний. 
Поднесеніе -- підносини, доно- 

шіння; посвята. 
Поднесь--лотепер, і досі. 
Поднимать,-нять -- підіймати, 

підійняти,, піднімати, під- 
няти, здіймати, здійняти; 
підводити, зводити,-весті 
(тяжесть) підважувати,-ва- 
жити; (вверхь) підвергати, 
-вергнути. 

Подниматься, няться - підво- 
дитися, підвестися, зводи- 
тися,звестися; підносити- 
ся, зноситися, знестися, 
зніматися, знятися; (вь 
цьнь) здорожитися; (о ра- 
стеніяхь)  понасторошува- 
тися, вигнатися; (о бурі, 
ввтрьв) схоплюватися; (0 
пьли) скопотитися, спили- 
тися. 

Поднимокь, раст. Уіоіа агепа- 
гіа-драб. 

Подновлять,-вить -- відновля- 
ти, вити. 

Подноготная--тайливиці, тай- 
нощі. 

Подножіе -- підніжжа, 
жок; горь-підгір'я. 

Подножка (вь зкипажбв)-сту- 
пійка. 

Подножньй--підніжний;-корм'ь 
-паша. 

Подносить,-сти, 

підні- 

принести - 

подманньй --1:0доплбка. 

надносити, 
-вати, дати. 

Подност--стябло, таця. 
Подніпровье--Наддніпрянши» 

на, 
Полобаєть -личить, 

належить, слід. 
Подобіе--взір, штиб, кштальт. 
Подоблачньй --підхмарний, по- 

підхмарчий. 
Подобно тому какь--так саме 

як. 
Подобньй--такий саме, жих- 

лий. 

Подобострастіє -- підлепність, 
підлеплпивість. 

Подобострастньй, о -- підлеп- 
ний, підлепливий, о. 

Подобріть--здобріти. 
Подогнуться--підверчутися. 
Подогрівать, грЕть -- підігрі- 

вати, підігріти, пригріна- 
ти, гріти. 

Пододвигать,-нуть (подь что)-- 
. підсувати, підсунути; над 

сувати,-сунути (кь чему). 
Подождать -- зотривати, заче 

кати. 

Подозрительньій, о--підзорний, 
підозренний, підозрілий, о; 
непевний, о. 

Подозрівваємьй --призренний. 
ПодозріЬвать -- мати  гризру 

ка кого. 
Подозрінієе -призра, приздрін- 

ня, підзор, заздрівання. 
Подой--удій. 
Подойникь -дійниця, чуберка. 
Подойньмй - удійний. 
Полоковникь--лутка. 
Подоль (женск. рубахи)- по- 

діл, пелена, запола; (платья) 
надолок. 

Подольщаться,-ститься- підле- 
щуватися, підлеститися, 
підлизуватися, підливати- 
ся, підлисикуватися, підла- 
бузнюватися, - бузнитися, 
підгортатися,-рнутися, упе- 
щуватися, упеститися, при- 
маткобожитися, улещува- 
тися,-ститися, підсипатися, 
сипатися, підстелятися,-ли- 
тися, підбасовувати,-сува - 
ти кому. 

По домашнему--по домовому. 
Подонки- оденки; общества-- 

потолоч. 
Подоглека--тайливиці. 

наднести; пода- 

годиться, 



Подопрьвать--П одразділять 

Подопрівать,-пріть --запріва: 
ти, пріти. 

Подорваться -- підвередитися. 
Подорожать -лодорожчати. 
Подорожникь, пт.  Етіегіга 

тійіагіа-болібрюх, ячмін- 
ник, стерник; Е. Апітег.- 
припутень; Е. піуаїіз сніго 
моб; раст. Ріапіацо таіог- 
трипутень, ранник, попут- 
ник, подорожник;  Віїзпта 
ріапіадо--частуха, жабчик; 
-золотой, Е. сіїгепейа-жов- 
-тобрюх. 

Подорвшникь, раст. "Азагит 
ептораеит--копитень, копа- 
тень,копитки, копитник, ко- 
питняк. і 

Подосадовать - посердитися. 

Подосина--підісок. 
Подосиновникь, грибь--підо- 

сичник. 

Подоспіть--нахолитися, нахва- 
титися, нагодитися. прис- 
піти. 

Подотвітньй -- відповідаль- 
ний; підсудний, обвинуваче- 
ний. 

Подоткнуть--підстромити. 
Подотчетньй--назвітний. 
Подохльй--здохлий. 
Подохнуть -- позлихати, 

дихати. 

Подоходньй прибутковий, 
зприбутковий. 

Подошва -- підошва; (обуви) 
підстілка, підкладка; (пной- 
ная) ромпас; (горні) підгір'я. 

Подошвенньй--підошвовий. 
Подлпадать,пасть -- підпадати, 

-пасти (подь что), наража 
тися,зитися (на что), під- 
лягати, гти (чему). 

Подпаийвать,-поить--підпоюва: 
ти, поїти, попідпоювати. 

Подпалзьвать, -полати -- під- 
повзати, зти, підлазити,- 
лізти, 

Поцпаливать,-лить--підсмалю- 
вати, підсмалити. 

Подлтарьвать,-пороть -- відпо- 
рювати,-роти. 

Полпекать,-печь -- підпікати,- 
пекти. 

Подпечекь -- штандари, 
піччя. 

Полпиливать,-лить -- підпилю- 
вати, підпиляти. 

Подпилокь -терпуг, 

виз- 

під- 
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Подпирать,реть -- підпірати, 
підперти. 

Подписка - підписка: (на повр. 
изд.) передплата. 

Подписной--записний; перед- 
платний. 

Подписчикь, ца зт передплат- 

ник,-ця, пренумерант,-ка. 
Подписьвать,-сать, ся--підпи- 

сувати, -сати, ся; передпла- 
чувати,-тити. 

Подпись--підпис. 5 
Подпльвать,-пльть -го підпли- 

вати, плисти, плинути(подь 
что), надпливати, надплин- 
ти, надплисти (кь), 

Подплясьвать-підтанцьовува- 
ти, дримбати. 

Подполковникь -- підполков- 
ник. З 

Подполеє--льох. 
Подпорка-- підпора, супора. 
Подпочва--живетень, материк, 

живець. 
Подпочвенньй --підгрунтовий, 

зашкурний. 
Подпояска -- підперізування; 

перезок. 
Подпоясьвать,-сать --уперізу- 

вати,зати,  підперізувати, 
-резати. 

Подправлять, править -- під- 
добрювати, піддобряти, під- 
добрити, підладжувати,-ла- 
дити, відновляти, вити. 

Подпруга--попруга, реньгорт. 
Подпрьгивать,-нуть--підстри- 

бувати, підстрибнути, під- 
плигувати, гнути;  вистри- 
бувати, вибрикувати. 

Подпрягать,-прячь --підпряга- 
ти,гти, припрягати,-гти. 

Подпускать, -стить"-припуска- 
ти, допускати,-стити. 

Подпівать, піть - -приспівува- 
ти, вати. 

ПодпіЬвающій--підспивач. 
Подпятка, мех.-шайба. 
Подравнивать,-ровнять --зрів- 

нувати,-нати. 
Подражаніе--наслідування. 
Подражатель,-ница -насліцояв- 

ник,-ця, наслідувач, -ка. 
Подражательньй, о -- наслі- 

довний, о. 
Подражать (кому, чему)--на- 

слідувати (кого, що.) 
Подраздбленіе--підподіл. 
Подраздбівлять,-лить --підподі: 

ляти,-лити. - 
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Подразнить- подратувати. 
Подразумфвать (что) -- доми- 

слятися (чого). 
Подразуміваться -- припуска- 

тися, значитися. 
Подрастать, рости- підбільши- 

ти, підбільшати, підроста- 
ти, надростати,-сти. 

Подраться--побитися, почуби- 
тися. 

Лодребезжать--подирчати, по- 
деренчати. 

Подреберье, анат.- підребер'я. 
Подремать -- покуняти, подрі- 

мати. 
Подризникь- підризник. 
Подробньй, о -- докладний, о. 
Подрожать--потремтіти, пот- 

руситися. 
Подростокь--підліток, недолі- 

ток; півпарубок, підпару 
бочий. 

Подрубать, бить--підрубувати, 
підрубати, бити, підтина- 
ти,тяти. 

Подруга--подружниця, подру- 
жина, подруга, другиня; 
-жизни-дружина. 

Подружески -- по-друзьки, по 
приятельському. 

Подружить -- здружити, зап- 
риязнити. 

Подруж.ться -- поєднатися, 
заприятелювати, зайти в 
приязнь. 

Подрумянивать, подрумянить, 
(хльбь, печенье вообще)-- 
загнічувати, загнітити. 

Подручньшй -- підручний; пох- 
ватний. 

Подрьвать, подрьть -- підри- 
вати, підрити, підкопува- 
ти,-пати. 

Подрьвать,-орвать --висаджу - 
вати, висадити в Повітря; 

довбріе--збавляти, збавити 
віри, зневіряти до кого; 
(здоровье) - надвереджати, 
надвередити (здоров-я). 

Подриваться,-рваться -- пору- 
7 о шатися, порушитися, пад- 

вереджуватися,-дитися. 
Подрьвь-- висад в повітря; 

страта, шкода. 
Подрізка--підтинання, 

зування. 
Подрізной -- підрізаний, під- 

тятий. 
Подрізьвать, подрізать--під- 

тинати, підтяти, підітнути; 

підрі- 

Подразнить-- Й одслідстабнность. 

крьлья -підборкувати, бор- 
кати, надборкувати,-кати; 

(одежду) підкроювати,-ксо 
іти; (коротко) підчикри- 
жити, 

Подрізь--підрізи. 
Подрябнуть--пов'яти, потрухти, 
Гіодрядньй- рядний. 
Подрядческій -рядницький. 
Полрядчикь-- рядник, завідця 
Подрядь--ряд, помова. 
Подрядь, нар.-обрядно, пос- 

піль, узаміт. 
Полряжать,-дить --підгожати" 

підгодити, згоджати, зголи 
ти, рядити, підрядити. 

Подрясникь--підрясник, 
- сутанник. 
Подсаживать,-дить--підсиджу - 

вати, дити; (растенія) при- 
саджувати, дити. 

Подсаживаться, 0 подсість -- 
підмощуватися, підмости- 
тися. 4 

Подсвічникь -- світич, свіч: 
ник, світильник, свічарчя, 
посвітач; (церковньій) став- 
ник; (маленькій у иконь) 
світач. 

Подсиживать, сидіть -- підхо- 
дити, підійти, кого. 

Подсинивать,-нить --підсиню- 
зати, нити, попідсинювати. 

Подскабливать, -лить--підскрі - 
бати,ускребти. 

Подсказчикь, ца -- підказник, 
«ця. 

Подсказьваніе - підказування. 
Подсказьвать,-зать -- підказу- 

вати, підказати. 
Подскакивать,-скакать --прис- 

кокуватиускочити (до кого, 
до чого). 

Подскакивать,-скочить -- під" 
скакувати,-скочити. 

Подскакивая--вистрибом. 
Подскокь-- підскік. 
Подслащивать, стить--засоло- 

джувати, засолодити, со- 

лодити, посолодити, підсо- 
лоджувати, дити. 

Подслуживаться -- прислужу- 
ватися, піддобрюватися. 

Подслушиваніе--підслухи,при- 
слухи. 

Подслушивать, -шать --підслу- 
хати,слухати. 

Подсльдственность -- підслід- 
чість. 

під 



подсльдственньия--і10дтапливать. 

Подслідственньй -- підслід- 
"чий. 

Подсліьповатьй--підсліга, під- 
сліпий. 

Подсматривать, -рЕть --підгля- 
дати, підглежувати, під 
глядіти, підгледити, підзи- 
рати, зирити,  пілуздріти, 
піддивлятися, дивитися. 

Подембиватися --підсміювати. 
Подсніьжникь, раст. Сзіапіпи5 

піуаїіз -- ярник, просерен, 
козьодрист, скорозріст: Ргі- 
тпиїа-первоцвіт; - синій ско- 
"реліски; - сибирскій, Зсіїа 
сегпча--пролісок. 

Подсоблять, бить -- допомага- 
ти,-могти. 

Подсовьвать, - сунуть (поль 
что)--підпихати, підіпхну- 
ти; підсувати,-сунути. 

Подсолнечная - світ. 
Подсолнечникь, раст.--сояш- 

ник; свмя-насіння. 
Подсолнечньй - підсбяшний. 
Подспорье -- підпомога, допо- 
мога. я» 

Подотавка -- підстава; підпо- 
ра; (ножка)-дибка. 

Подставлять,-вить -- гідстав- 
ляти, - вити, підкладати, 
-класти, підсувати, сунути, 
заміняти,-нити. 

Подставной -- підставлений; 
хвальшивий. 

Подставочньй--підстасний. 
Годстегивать, подстегнуть, 

(кнутомь) -- підстьобати, 
підстьобнуги. 

Подстерегать,-речь --, лантру- 
вати, прапантрувати, під- 

стерігати, підстерегіи, чи 
гати, дочигати, чатувати, 
учатувати, сочити, присо- 

чити, настерігати,-гти (под- 
смотрьть) призорити, за- 
пильнувати. 

Подстилать, стлать -- підсти- 
лати, підіслати, піпстеля- 
ти, лити, попідстеляти. 

Подстилка -підстеляння; 
клад, постілка. 

Педстой--сухостій. 
Подстрагивать, гать - підстру- 

гувати, підстругати. 
Подстраивать, -строить -- (пе- 

рен) під южувату, -юдити. 
Подстрекатель, ница--підмов- 

ник,-ця, підбурник, ця. 

під 

за 

Подстрекательньй -- підмов- 
ний, піджогливий, підцюк- 
ливий, під'юдливий. 

Подстрекательство --підмова, 
піджога, підбивання, підбу- 
рювання, підштрикнява, 
підцюкнява, направа, під'ю- 
дини. 

Подстрекать, кнуть -- юдити, 
підчодити, гидбурювати,-ри- 
ти, підмовляти, вити, піц- 
джигувати.-гнути, підцюку- 
вати, кнути, підштрикува- 
ти, - кнути, під'юджувати, 
-юдити, підструнчувати,-чи- 
ти, підстрочувати, чити. 

Подстригать стричь, -ся -під- 
стригати, підстригти,-ся. 

Подстрочньй -- міжрядковий; 
(о перевод) дослівний. 

Подстрілить -підстрелити. 
Подступать,-пить -гприступа- 

ти, пити, - наближатися, 
зближатися,-зитися до. 

Подступь, - наблиз, приступ; 
напад. 

Подсудимость--підсудність. 
Подсудимьій --підсудник; під- 

судній. 
Подсудньой - підсудний. 
Подсушивать, шить--підсуша- 

ти, шити. 
Подсьмліть, дослать --підсила- 

ти,слати. 
Подсьшоніе -гідсипка. 
Подсьтать, сьілать --підсипа- 

ти, сипати. 

Подсьтпка - підсипка. 
Подсьхать, подсохнуть -- над- 

сихати, надсохнути, (нем- 
ного) стряхнути. 

Подсвзать,-сбять -- підсівати, 
сіяти, досівати,-сіяти. 

Подсідате-сіьсть - присідати, 
-сісти (до «ого). 

ПодсЬлельникь--попруга. 
Подсіьдельньй -- підсідловий; 

нерховий. 
Подсікать,сЬчь -- підтинати, 

пілтяти,, підітнути, «попід- 
зиядти, пілрубувати, бати, 
попідрупувати, 

Подтайвать, Таять--топитися, 
ростопитися потроху. 

Подталкизать,-кнуть -- підпи- 
хати, шодіпхнути, підштов- 
хувати, вхнути. ' 

Подтапливать,-топить -- (вь 
печи) підпалювати, лити; 
(водой) затопляти,-пили. 
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Подтаскивать, тащить --підво- 
лікати, підволокти, підтя- 
гати, ГТИ. 

Подтасовьвать,-совать - під- 
талювати, вати. 

Подтачиватьточить -- підго- 
стряти, рити; підточувати, 
«чити. ; 

Подтачивать,-чать -- підшива- 
то, шити. 

Подтверждать, дить -- ствер- 
джувати,-дити. 

Подтвержденіе -- ствердження. 
Подтесать--підтесати. 
Подтечь-підтекти,  підбігти. 
Подтибрить - підцупити. 
Подтирать,-тереть -- підтира- 

ти, терти. 
Подтирка--підтирання, 

рання. - 
Подгопка- підпал, роспал. 
Подтравливать,-вить 

цьковувати,-цькувати. 
Подтрунивать,-нить -- жарту- 

вати, глузувати, пожарту- 
вати, поглузувати. 

Подтькать,-ткнуть (подь что) 
-- підпихати, підіпхнути, 
підтикати, підіткчути. 

Подтягивать,-нуть -- підтяга- 
ти, підтягти. 

Подтяжка--підтягання. 
Подтяжки--шлейки. 
Подтяпать, пнуть- підцупити. 
Подувать, дуть-- дути, дмуха- 

ти,хнути, повівати,-віну- 
ти, духати, подухати. 

вити- 

під- 

Подумать--змислити, поОмис- 
лити, поміркувати, поміз- 
кувати. 

Подурачить--подурити, помо- 
рочити. 

Подурачиться--подуріти, по- 
пустувати, пожирувати, по- 
жартувати, 

Подурить, -поблазнувати, 
штукарити. ке 

ПодурніЬть - - заневірніти, по- 
марніти, змарніти, спога- 

ніти. 
Подусадебньй - присалибний. 
Подуститель, ница-- наущаль- 

ник,-ця. 
Полутюжникь- прастава. 
йодучить -- підучити; підтро- 

юдити. 

Подушевіь й, о -щиросердий, 
о. 

Подушечньй--подушковий. 
Подушка- подушка,  вагсло 

по- 

| Подцьпливать, ціпить, 

Подтаскивать-- Подчиняться. 

вок; техн.--оплін, оплінь. 
Подушньй--подушний;- подать 

-подушне. 
Подущать, - устить -- науша- 

ти,-устити, намовлятії, мо- 
вити. 

Подущеніе--наустка, намова. 
Подхалюза--проноза, пройда. 
Подхвать -підпашшя. 
Подхватьтвать,-тить - підхоп- 

лювати, підхопити; (о пь- 
їшіи) приспівувати,- співати. 

Подхвостникь--підхвістя. 
Подходить,  приближаться, - 

зиться--надходити, надіхо- 
дити, надійти, наближати- 
ся, близитися (до кого, до 
чого); підходити, підійти 
(під що) (о дні) заступати,- 
пити; (водой, сліьлаться во- 
дянистьмь) звідніти. 

Подходчивьшй--улесливий, ле- 
стивий, лестний, підлєсли- 
вий. 

Подходь--надхід, наблиз; (кь 
пристани, берегу сь ріки) 
підплив, пришибс. 

Подходящій, соствваствующій 
-- відповідний; удобньй -- 
притошний; идущій кь ли- 
цу--притошний; пригодньй 
--прикладний. 

Подцапать,пнуть -- хапнути;, 
підчепити. 

Подцвітить--побарвити. 
год. 

діть--причиплити,-чспити; 
гідгупляти,пити; крюкомь 
--загачувати, загачити. 

Подчелюстньій, --анат., підви- 
личний. Й 

Подчеркивати, кнуть-- підкре- 
сляти,-лити. 

Подчиваніе- частуванчня, трак- 
тування. 

Подчивать- частувати, трак- 
тувати, припрошувати, ря: 
дувати. 

Подчиненіе--підлягання. 
Подчиненность -- підлеглість, 

підвладність, підручність 
Подчиненньй-- підлеглий, під: 

владний, пілручвий. 
Подчинять, нить -- гідбивати, 

підбити, підхиляти, -литі, 
піггортати, рнути, підне 
волювати,-лити. 

Подчиняться,-ниться -- Гідля- 
гати, підлягти. 



Подянетка--Пожаловаться. 

Подчистка--підчищачня; під- 
скрібання. 

Подчищать,чистить -- підчи- 
шатни,стити; підскрібати,- 
скребти; (обрьвать листья, 
вітви, сучья) чухрати, під- 
чухрати. 

Подчеревньй--підчеревний. 
Подшейникь -(вь узді) підбр- 

рідддя. 
Подшибать, бить-- підбивати, - 

бити. 
Подшивать,шить--підшивати, 

шити. 
Подшивка -- пілшивання; під- 

шивка. 

Подшивной--підшмваний, під- 
шитий. 

Подшипникь, мех, -- підчіпок, 
підшийник. 

Подштаники 
сгідні. 

Подшутить --зверетенити, по- 
жартувати, зажартувати. 

Подь (вь печи)- черінь. 
Подь-- під, попід; над; при; 

біля, побіля; подь вечерь- 
надвечір; подь  утро-над 
ранок, перед світом; подь 
рукою--на похваті, на по- 
хопі. б 

Подьемистьй (грузоподь- 
емньй) місткий,  поЄмний; 
(сь вьсокимь подьемом») 
підбитюватий. 

Подьемникь, тех.--підойма. 
Подьемньй --(мость, ворота, 

окно) звідний; (судно) ван- 
тажодвий; (деньги) пере- 
сельний; (снарядь, маши: 
на) підсйма. 

Подьемь--(колокола) піднят- 
тя; (ноги) підбитє; (отло- 
гая возвьішенность) узвіз; 
(домкрать) підойма. 

Подьбдать,-Всть -- під'їдати, 
істи, підточувати,-чити, під 
гризати,-зти; (подкормить- 
ся) підхарчитися. 

Подьйздь--Ганок; під'їзд, на- 
д'їзд, приїзд. 

Подьвзжать,-Бхать,-- під'їзди- 
ти, іхати, над'їзлити, Їхати; 
(подлизьваться)  підстеля- 
тися, литися, підсипатися, 
-сипатися. 

Подьвзжій--під'їздний. 
Подьязьшчньй-- під'язичний. 
Подьяремньй -- зневолений, 

пригнічений, 
« 

підштанки, 
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Подвячій качцеляриста ; 
(шутл.) скарбова лушпайка. 

Подьїгрьвать,-грать 2- пригра- 
вати,грати. 

Подьшмньй -- подимний; - по 

дать--подимне. 

Подьїмать, - ся -- см. 
кать,-ся. 

Подьскивать,-скать --зашуку- 

вати, пришукувати,-кати. 
Подьшать--подихати. 
Подівать,-діть--діти, подіти, 

запоціти; запроторювати,- 
торити. 

Подійствовать -- вплинути; 
(плохо на желудокь)-зава- 
дити. 

Подблать-поробити, удіяти. 
Подіблить,-ся--поділити, пере- 

ділити, подуванити,-ся. 
Подблка -- направа, робітка. 
ПодБломь--по заслузі. 
Подблочньй  - знадібковий; 

-матеріаль--знадібок. 
Подільвать (дблать)-- пороб- 

ляти, моторити. 
Подібльчивьшй, уступчивьй, -- 

подільчивий,  поділющий, 
поділшливий. 

Подіьтеки--по дитячому. 
Подюжинно--тузинами, на ту- 

зини. 

Поелозить пометушитнся; 
покрутитися коло кого. 

Поединокь--терць, дуель, поє- 
динок. 

Поежиться -- зщулитися, по- 
щулитися. 

Поелику--оскільки. 
Поемньй--заплавний. 
Поемь--заплава. 
Поеніе--пдіння. 
Поерепениться -- покостричи- 

тися. 

Поерзать- пововтузитися, по- 
крутитися. 

Пожадвичать--поласитися. 
Пожалить--пожалити,  поку- 

сати; (крапивой) попекти. 
Пожалованіе -- (дарь) данок, 

нагорода, обдарування; на- 
дання. 

Пожаловать--надати, обдару- 
вати, нагородити;(посітить) 
відвідати; добро  пожало- 
вать- просимо до господи. 

Пожаловаться -- поскаржити- 
ся; обжаловать-- оскаржи- 
ти. 

Подни- 
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Пожалуй--нехай так, відай, 
чого доброго. 

Пожалуйста--будь ласка. 
Пожаліть (кого, что) -ужалу- 

вати, ужалітися, зажаліти; 
(о чемь) пожалувати. 

Пожарище--згарище, погорі- 
лище, погориджа, пожари 
на, димовище. 

Пожарньй-- пожежний, вогне 
вий; команда -- пожежна 
сторожа;-труба - гасіль. 

Чожарь--пожежа, пожога, по- 
жега, погориджа; пожарь!-- 
горить! 

Пожатіе--стиск. 
Пожевать--пожувати, пожва 

кати. 
Пожеланіє -- пожадання, ба- 

жання. 
Пожелать-- побажати, завго- 

лити, ужадати, 
зохматися. 

Пожелкнуть--пожовкти, ужов- 
кти; прижовкти. 

Пожелтить--зажовтити, зжов- 

тити. 

ПожелтЬьвшій зажовклий; 
(нвсколько) прижовклий. 

Пожелтіть -- зжовтіти, попо- 
ловіти, ужовкнути; (слегка) 
прижовкнути. 

Пожеманиться --поманіжитися. 
Поженить -- спарувати, одру- 

жити. 

Пожениться-- побратися, слру- 
житися, спаруватися. 

Поженски--по жіночому. 
Пожертвованіє -- охбірування; 

охвіра. 
Пожертвованньй--охвірний. 
Пожертвовать-охвірувати; по- 

ступитися чим; - жизанью-- 

наложити головок. 

Пожесткнуть -- затверднути, 
зашкарубти. 

Пожечь--попалити, спалити. 

зажалати, 

Пожива -- нажива, зиск, ко- 
ристь, узяток. 

Поживать--матися; какь по- 
живаєте--як ся маєте? 

Поживиться - поживитися. 
Пожидфть--порідіти. 
Пожизненно--до віку, до жит- 

тя. 
Пожизненньшй--догічній, дожи- 

вотній. 
Пожилоге (плата за квартиру) 

--комірне. 
Пожилой -- пристаркуватий, 

Пожалув--фзаниствова ». 

гристарий, літошній, 
старий, підтоптаний. 

Пожимать, -жать -- стискати, 
стиснути; - ся -- щулитися, 

зщулитися, кулитися, ску- 

литися; вагатися. 

Пожинать, -жать -- зжинати, 
зжати; збирати, зібрати. 

Пожирать,-жрать -- зажирати, 
зажерти, згламати. 

Пожиріть -доситішати, отяг- 
тися, погпадчати. 

Пожитки--манатки, речи, ма- 
наття. 

Пожить--пожити. 
Пожниво--стерня. 
Пожужжать--подзижчати. 

по- 

Пожурить -- полаяти, покар- 
тати кого. 

Пожурчать--подаюрчати. 
Поза-- постава. 
Позабавить--побавити, розва- 

жити. 
Позабить--позабивати. 
Позаботиться--поліклуватися, 

поклопотати, постаратися, 
потурбуватися, (0 спокол- 
стві) - припокоіти. 

Позабьвать, -бьть -- позабу- 
вати. 

Гозаббгать -- забігати, заме 
| тушитися. й 
Позавиловать -- завидити, по- 

заздрити. 
Позавинтить -- позашрубову- 

вати. 

Позавтракать- поснідати. 
Позавчера--завчора, позавчо- 

ра, передучора. 
Позавчерашній -- позанічний, 

завчорашній. 
Позавьсить- позапинати. 
Позагадить -- позапаскуджу- 

вати. 
Позагоріть--засмалитися, за- 

палитися. 
Позагрязнить --покаляти, по- 

бруднити. 
Позадвинуть- позасувати. 
Позади, нар.--позадь, позаду; 

предл.поза, за назад, по- 

зад. 
Позадолжать -- напозичатися. 
Позадуматься--замислитися. 
Позадіьлать (камнемь, кирпи- 

чемь)--позамуровувати. 
Позаймствованіе -засяження, 
запозичення. 

Позанмствовать- засягти, 
позичити, позичити. 

за- 



Позакрьть- -онвмять. 

"Позакрьть--позачиняти, поза- 
туляти. 

Позакупить --позакуповувати. 
Позакупорить -- позакоркову- 

вати. 

Позамаслить--позасмальцьову - 

вати, позаяложувати. 
Позапачкать--позамазувати. 

Позапереть--посамикати. 
Позаплевать--позапльдвувати. 
Позаплесневіть - позацвітати. 
Позапоздать -забаритися. 
Позапрошиегоцуій -- позато: 

рішній 
позапрошаній залітошній. 
Позапрягать -- позаховувати, 

позапроторювати. 

Позапьшлить--позапорошувати. 
Позарасти--позаростати. 
Позаржавіть-- поржавіти. 
Позариться--поласитися, пок- 

вапитися. 
Позарьть--позакопувати. 
Позаселить-- позаселювати. 

Позасидіться -засидітися. 
Позаснуть- позасинати. 
Позастроить--позабудовувати. 
Позасіьсть--позасідати. 
Позасвять--позасівати. 
Позатухнуть--пригаснути. 
Позаупрямиться- затятися. 
Позачеркнуть --повиксеслити. 
Позванивать--теленькати, по- 

дзвонювати, лзеленькати. 

Позвать-гузвати, покликати. 

Позвеніьть -- подзвеніти, по- 
дзеленькати. 

Позволеніе -- призвіл, дозвіл, 
позвіл. 

Позволительньй, о--призволь- 
ний, дозвольний, позволь- 
ний, о. 

Позволять, лить--призволяти, 
призволити, дозволяти,-во- 
лити (на що). 

Позвовить- подзвонити. 

Позвонокь (спинной) -ководка 
Позвоночникь,анат.--ководник. 
Позвоночньй--ководний. 
Позверсеки--по звірячому. 
Поздненько,-кій Пізненько, 

«кий. 
Поздцілй-- пізній. 
Поздно--пізно, не рано; слиш- 

комь-запізно. 
Позднозато--надпізь. 
Позднье- пізніш; какь можно 

позднфе--як найпізніш. 
Поздньйшій--пізніший, 

пізнилий, 
най- 

не ззана асан 
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Поздороваться -- звітатися, 
привітатися, поздоровкати- 
ся. 

Поздоровіть-- поздоровшати, 
подужчати, оклигати, ок: 
лигнути, окріяти. 

Поздравитель,ница -- віншу 
вальник,-ця. 

Поздравительньй--віншуваль 
ний. 

Поздравленіе (сь чімь) -» він- 
шування (чим). 

Поздравлять, вить -- віншува- 
ти, повіншувати, здорови- 
ти, поздоровити. 

Позеленіть- позеленіти. 
Поземельньй--лановий, груч 

товий, поземельний. 
Позиція--постать, становище? 
Позлащать,-ся-- золотити,-ся 
Позлить -посердити, погніви 

ти. 
Позлословить -- полихослови 

ти. 

Познакомить -- познайомити, 
обізнати; -ся - запізнатися, 
спізнатися з. 

Познаніе-- знаття, пізнання. 
Позолота--позлота, позолота. 
Позолотить--позлотити. 
Позорить--ганьбити, неслави- 

ти, ганити; - ся-у неславу 
входити. 

Позорище--стидовище. 
Позорньгй, о--ганєбний, о. 
Позорь-таньба, неслава, гана; 

пага. 
Позубоскалить-- пожартувати. 

поглузувати. 
Позубриться--позубитися. 
Позудіть-- посвербіти. 
Позументньй -- брузументо- 

вий, карунковии. 
Позументщикь--шмукляр. 
Позументь -- карунка, брузу- 

мент, позлітка, сухозлітка 

Позьвь--хіть, Готяг (до чого) 
Ппозьвота--позіхи, зівачка. 

Позівькать - позіхати. 
Псиграть--пограти, найграти: 

сьграть-згуляти, погуля 
ти, погратися, 

Поизбить-- попобити. 
Поизгнить -погнити, потрухті 

і Понздержать--вмтратитися й 

чого). 
Поиздіваться -- поглузуват. 

позбиткуватиси,  покепку 
вати. 

Порзмять--пожмакати. 
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Погло--пійло, джер; изь запа- 
рен. отрубей--запарка. 

Пойма--заплава. 
Поймать,ся--піймати, злови- 

ти, уловити, злапати,-ся; 
попасти, запопасти, засту- 
кати. 

Понменньй, о- іменний, о.: 
Пбименованіс- наменування- 
Понменованньй -- менений, 

применований. 
Поименовать -- наменувати, 

наменити. поменити. 
Поимка -- іманка, пійманка, 

злапанка. 
Поймщикь -- іманець, ловець. 
Поинтересоваться -- зацікави- 

тися. 
Поискать--пошукити, попошу- 

кати. 
Понски--шуканинг. 
Поисковеркать--попокалічити. 
Поисковкрять- попоколупати. 
Пойстинф--ло правді. 
Пойти--піти; безлич. -- пове- 

стися, пощастити. 
Почть--поїти, напувати. 
Пока-поки. заки, доки, за- 

кіль, нім; аж, тим часом. 
Покадить--покурити. 
Показаніє--показ, свідчення, 

свідкування. 
Показатель,-ница -- показчик, 

-ця; доказник, ця, ловод- 
чик,-ця. 

Показной - виставний. 
Показь--вистава. 
Показьвать, зать -- показува- 

ти,-зати;  виявляти,-вити, 
появляти,вити; свідчити, 
висвідчити. 

Показьтаться,-казаться -- по- 
казуватися, казатися, пока- 
затися, витикатися: здава- 
тися, здатися, уздпрітися, 
звидитися. 

Покаковски--по якому це. 
Покальвать,-колоть -- КОЛФТИ, 

поколоти, шпигати, пош- 
пигати. 

Покалякать--побазікатн. 
Покамівсть --тим часом, поки 

що, про час, на разі. 
Покапать--покрапати. 
Покапризничать -- покомези- 

тися. 
йокарать--покарати. 
Покараулить--постерегти, по- 

вартувати. 
Покаркать--покракати. 

(| Покладистьй 

Покатать-- покачати; повозити. 

Покатистьй--сходистий, зго- 
ристий. 

Покатить- покотити, поточи- 
ти; поіхати. 

Покато -- згористо, скотисто, 
покотисто, скочисто, зб60- 
чисто, спадисто, спохило, 
спухово, спуховисто, спу- 
ховато. 

Покатость--уабіч, спад, 
хилість, пологість. 

Покатьй -- пологий, положи- 
стий, полонистий, спохи- 
лий, спадистий, збочистий, 
роскотистий,  скочистий, 
"'згористий,  поголовастий, 
спуховистий, спуховатий, 
спуховий. 

Покачать -- похитати, 
дати. 

Покачиваніе--похит, гойдання. 
Покачивать,-ся -- похитувати, 

-ся, | погойдувати,-ся; - ся- 
точитися. 

Гіокачнуть,-ся -- хибнути, по- 
колихнути, погойднути, ся. 

Покашливать--кахикати. 
Покаяніе--Покута, каяття. 
Покаянники,-ца--покутник, ця. 
Покаянньй--покутній. 
Покаяться--спокутувати. 
Поквитаться --поквитуватися. " 
Покивать -- покивати, похи- 

тати. 

спо- 

погой- 

Покидать,-кинуть -" Кидати, по- 

кинути, лишати, лишити; 

бросить, пренебречь-зацу- 
рати, понехати, занехати, 
занехаяти, занедбати. 

Покипіть--покипіти. 
Покипятить--покипнювати. 
Покисліть--поквасніти. 
Покиснуть--покисти. 

-- СХИЛЬЧчИВИий, 
покладгивий, несперечли- 

вий, згідливий; (вкрадчи- 
вьій) приладний, 

Поклажа -- теркила, вантаж, 
тягар, крам; манатки. 

Покланятьсяуклониться --ш»- 
нувати, величити; уклогя- 
тися,-нитися. 

Поклеванньй--дзюбаний. 
Поклевать--подзюбати. 
Поклеймить--натаврити. 
Поклепньй--обмовний. 
Поклепщикь, -ца -- обмовник, 

-ця. РЕ 



Поклепь-- Покроить. 

Поклепь -- наклеп, 
обрехи. | - 

Поклесь--ужівка, ужілка, ву- 

обмова, 

жівка, шульговина, хомут, 
хамут. 

Поклоненів--поклін, величен- 
ня, шана. 

Поклонникь, ца -- величник,- 
ця, хвалебник,-ця; прихиль- 
ник,-ця. - 

"Поклонь -- поклін, поклонець, 
уклін; поклонью--кланяння. 

Ноклясться--заприсягтися. 
Покняжить--покнязювати. 
Покобениться --покомизитися, 

поманіжитися. 

Поковать - покувати. 
Поковеркать--покалічити. , 
Поковьлять -- пошкандибати,. 

пошкутильгати, пошка- 
тильгати. 

Поковьрять--полупати, подю- 
гати. 

Покой--покій, спокій. 
Покойникь,-ца--небіжчик, не- 

біжка, помершленник,-ця. 
Покойньй, о- спокійний, ти- 

хий, о; удобньй -- догід- 
ний, 0. . 

Поколдовать -- похимородити, 
почаклувати. | 

Поколебать,-ся -- поколихати, 
захитати,-ся. 

Поколотить -- потасувати, від- 
лупцювати, відшмагати, по- 
чухрати. 

Поколінів--коліно, покоління, 
патрамент. 

Поколінньй--родоводний. 
ПокоглЬть- поздихати, виздя- 

хати. 
Покомандовать -- постаршину- 

вати, поверховодити, по- 

отаманувати. 

Покомкать- пожужмити. 
Поконопатить--поглобити. 
Поконзить -- покінчити, скін- 

чити, -(что) упоратися (з 
чим). 

Покореніе --підбій, упокорення. 
Покоритель, ница--підбійник,- 

ця, завойовник, ця. і 
Покорливьшй, о--плохий, ла- 

гідний, о. 
Покормить--погодувати. 
Покормь--обрік, паша. і 
Покорно--корне, покірно. | 
Покорность -- покора, слух'я- | 

цість, покірливість. 
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Покорньй--покірливий, слух'- 
яний, плохий. 

Покорньйше -- найпокірніше, 
з найбільшою покорою. 

Покоробить -- зжолобити, по- 
жолобити;-ся-зуверіти, зо- 
жолобкастіти, скантувати- 
ся, зжолобитися. 

Покорствовать--коритися. 
Покорявівть -- пошкарубіти, 

пошкарубитися,  покоржа- 
віти. 

Покорять,-рить -- підбивати, 
підбити, підхиляти, -лити, 
корити, скорити, піднево" 
лкє зти,-волити. 

Покосить,-ся- (искривить) спа 
чити, перехнябити,-ся; ско" 
са подивитися. 

Покосматьть--покошлатіти. 
Покосньй--покісний. 
Покось - покіс. 
Покража -- крадіж, крадіжка; 

крадевина. 
Покрапьвать--накрапати. 
По крайней мьрь -- прейма, 

принаймні,  принайменше, 
щонайменьше. 

Покрасить--пофарбувати. 
Покрасніьвщій --почервонілий, 

счервонілий. 
Покрасніть --Їзчервоніти, за- 

червоніти, запаленіти, зго- 
ріти, зашаритися. 

Покрасоваться--покрасіїти, по- 
красувати. 

Покренить--скантувати. 
Покривить -- покривити; (ду- 

шою) збочити; ся--закорча- 
віти, знабочитися, зокри- 
витися. 

Покрикивать--погукувати, га- 
рикати. 

Покричать--покричати, 
кати. 

Покровитель, - ница -- охоро- 
нець, ниця, протектор,-ка, 

погу- 

оборонець, ниця, патрон, 
-неса. 

Покровительственньй -- око- 
рончий, 
кунчий. 

Покровительствовать --охоро- 
няти, обороняти, захищати, 
-ти, патронувати. 

Покровь (верхь платья) крит- 
тя; (вньшняя оболочка)- 
тулубець; 

Покрой--крій. 

оборончий,  опі- 

І Покронть  покраяти. 
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Покромка--крайка. 
Покромсать--почикрижити. 
Покропать--попартачити. 
Покруглить--заокруглити. 
Покрупніть--побільшати, пог 

буйнішати. 
Покрьвало--укрівля, накрит- 

тя; (для завішиванья) 
запиначка; (попона) капа; 
(для гроба) натрунник, на 
трумник. 

"Покрьвать, - крьить -- крити, 
укривати; (водой) змикати, 
зімкнути, понімати, поня- 
ти; (первьм'ь слоемь крас- 
ки) тенетити, потенетити; 
(мбхь как.либо матерієй) 
потягати,-гти; (карту) бити, 
побити; (жестью) жерети- 
ти; снвгомь-засніжити. 

Покрьваться,-рііться - крити- 
ся, окриватися, окритися; 
(сн5гомь, пьлью) припада- 
ти, пасти | пилом, снігом, 
сніжити, засніжити; (сли- 
зью) слюзити, забрезкну 
ти; (росой) роситися, заро- 
ситися; (туманомь) стума- 
ніти, стуманитися; (дьгра- 
ми) дірчавіти, подірчавіти; 
(тучами) похмаріти, похма- 
ритися; (бьльми облачка- 
ми) помолодитися; (мхомь) 
замшитися, (толпой) засту- 
патися, -питися; (струпья- 
ми) струпіти; (платкомь) 
напинатися,пнутися,  на- 
прядатися, прянутися. 

Покрьтіе--укриття; (лакомь, 
матерієй) потягання; рас- 
ходовь--зворотини видатків. 

Покреїтьй - покровений, укри- 
тий; (пьлью) припалий по- 
рохом; (глазурью) склений, 
полив'яций. 

Покрьшка--укрівля, накрив- 
ка, покрива; (перхь платья) 
криття. 

Покряхтіть--покректати. 
Покувьркаться -- поперекида- 

тися. 
Покуда-- поки, поки що. 
Покумиться--пскуматися. 
Покупатель,-ница -- покупець, 

-«пнипя. 
Покупать - (вьткупать) скупа- 

ти; купувати, купляти. 
Покупка покуп, зачулня; 

(купленногв) купля. - 
Локупной -купнвй, купованни. 

«шокромка--іолевая мята. 

Покупщикь,-щица --закупець, 
-ниця. 

Покуралесить -- поколоброди! 
ти, пошурубурити. 7 

Покутить--погуляти. 
Покушаться,-ситься --замаху- 

ватися, хнутися, заміряти- 
ся, міритися. й 

Покушеніе--замау, замір. 
Пола--пола; (свернутая такь 

чтобь  положить 
что-ниб.) припіл," 

Полагать, ложить--класти, по- 

класти; припускати,стити, 

гадати; постановляти,-вити; 
призначати,-значити. 

Полагаться, - ложиться, дові- 
ряться--звірятися, звіри- 
тися, духвати, подухвати, 

Поладить-- уладнати, погоди- 

тися. 

Полакировать - полякувати. 
Полакомиться - поласувати. 
Поласкать--поголубити, попес- 

тити. 
Поласкаться -- попеститися, 

поластитися. 

Полати--піл (під стелею). 
Полаять -- погавкати, побре- 

хати. 
Полба, раст. Тгйїсит зреїа-- 

оркис. 
Полгода- півроку. 
Полдень--полуднє, полудень. 
Полдести --півлібри. 
Полдневньй -- полудній, 

лудневий. 
Полдникь -- ловранок, підзє 

чірок. 
Полдничать -- ловранкупа 

піовечіркувати. 
Полдюжиньм-шостьик. 
Поле--поле; (фонь) тло: (вь 

книг) беріг; (вь шляпі) 
криси; паровое--пар, па- 
ровина, толока: (удобр. ка- 
возомі) перегній; (вьикжен- 
ное)-згарець; (битвьй)--бо- 
мовище. 

Полевая богородская травна, 
раст. ТПпугпи5 зегруйит 7- 
матерзатка, материнка. 

» 
яь неєе 

по 

Полевая горчица, раст. біпа 
рі5 агуєпзі5-- сниріла. 

Полевая малина, раст. Вибиз 
сае5іц5 - коголюх, дерин- 
ник. - 

Полевая мьше, Агуісоіа--пільх. 
Полевая мята, раст. Мепіба 

агуепзіз -кіньська м'ята. 



Полевка--Половиншикь, 

- 

Поленка, зобол. Нуродацез -- 
точка. г. 

Голевой -- польовий, нивний, 
пільський:-бьсь-- польозик; 
-«шпать-- полевнк. 

Погогче--трохи легше. 
Полегшій--полеглий. 
Полежать -- полежати, відпо- 

чити. 
Полезньй, о--ужиточний, хос- 

чий, пожиточний,  хосен- 
ний, жхористний,  планіт- 
ний, о. 

Полеліьять- попестити. | 
Полемическій--полемичний. 
Полепетать -- побелькотати. 

пощебетати. 
Пслетать -політати. 
Полеть--літ; (воображенія) бу- 

яння, ширяння; (мьісли) 
зліт. 

Полетібть -- полетіти,  поли- 
нути. 

Полечь--залягти. 
Ползаніе-ллазіння, плазування. 
Ползать -- лазити, плазувати, 

фовзатися, (презрительно) 
рипигатися; (о зміьБ) су- 
ватися. 

Ползкомь--поповзом, навплаз, 
плазом. 

Попзти--пластати, лізти. 
Ползунь, нья--повзун, ха, ла- 

зій,-ка. 
Ползучая ива, раст. 5аїїх ге- 

репз -ницелоз. 
Ползучій -- плазовитий; (о 

раст. виткий, стелюх. 
Поливальница-- поливачка. 
Поливальщикь - поливайко. 
Поливаніє -- поливання, зли- 

вання. 
Поливать, -лить -- поливати,- 

лити. 
Поливка, поликванье -- поли- 

ванка. - і 
Полизать -- полизати, полизь- 

кати. 
Полинять--злиняти. 
Полировать--яснити, глянцю- 

вати. 

Полировка--глянцюваня; по- 
лір. 

Политическій--політичний. 
Политура--полиск. 
Полить--полляти, полити, ли- 

нути. 
Политься--линути; (о крови)-- 

заюшити, 
Полицейскій- полиційний. І 
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| Поличное--крадене. 
| Полка -- полиця, подря; для 

посудь -- судник, мисник; 

ружейнзя -- каганець, па- 
нівка, пстравка. 

Полковникь, ца -г- Полякобник, 

"ця; реиментарь. 

Полковпическій,-чій -- полков- 
ницький, рейментарський. 

Полководець--воєвола, верхо- 
воларь, ватаг, ватажок, 

звершник. 
Полковой --полковий. 
Полкь - полк, реймент. 
Полнехонько--повнеча. 
Полно - повно, вповні: до краю; 

ущерть; годі, досить, 
Полноватьй--повнявий. 
Полновластів--всенлада. 
Полновластньй, о -- всевлац 

ний, повновладний, о. 
Полноводньй - повідьний. 
Полновісньй--повної ваги. 
Полногрудьй -- повногрудий. 
Полнокровіє, мед. -- кріаля- 

стість. 
Полнокровньй- крівлястий. 
Полнолицьй--повчновидий. 
Полнолунів--повня. 
Полномочів -- уповноваження, 
Поуповажнення, повновласть. 
Полномочньй -- уповноваже- 

ний, уповажнений. 
Полпота - повня, повнява: (тЬ- 

ла)  огрядність; цілкови- 
тість; обширість, розлег- 
лість. 

Полночньй--полуночний. 
Полночь - північ. 
Полнощекій-- щокатий. 
Полньй--повний: цілковитий; 

(тучньй) обдемкуватий, ог- 
рядний, опасистий, тіли- 
стий; обширий, розлогий, 
достатній, докладній. г 

ПолнЬть--(наполняться) папв- 
нитися, виповнятися; (туч- 
ніть) гладчати, брати, на- 
бірати тіла. 

Половикь--ходник (на полу); 
щітка; ножник (для вьти- 
ранія ногь). 

Половина--половина, пів. 
Половинка--половинка. 
Половинньй,ность --половин 

ний,ність, 
Паловинчатьй -- Половинча- 

стий. 
Половинщикь, ца -е спільник, 

«ця. З 
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Половица -- мостина, делина, 
помістниця, помостина. 

Полеводье -- повідь, повідля, 
повінь. 

Половой--підлоговий; (относ. 
кь муж. или жен.полу)при- 
роджінний; половой органь- 
природження; - вопрось -- 
статьова справа. 

Пологій -,; припадистий, про- 
тяглий, спадистий. 

Пологь--опона, запона. 
Положеніе-- становище, стан; 

теза, твердження; статут, 
регулямин; осадное - стан 
облоги; заміВтное-визначне 
становище; о ввнборахь-ре- 
гулямин про вибори:-нія 
доклада-тези, твердження 
доповіді, реферату. 

Положительньй,-о -- (благора- 
зумньй, солидньй) статеч- 
ний, статковитий; (утлер- 
лительньій) позітивний (рь 
шительньй, вврньмй) рішу- 
чий, певний, о. 

Полозь -- санка; 
ниці. 

Полокать --похлебтати, 
луктати. 

Полольщикь -- полільник,-ця, 
половник,-ця, голітник,-ця. 

Полсмить-- поламати. 

полозея-са- 

пож- 

Полопаться--порепатися, пе- 
ререпатися. 

Пголоса-- смуга, стяга, пасму- 
га, сталька, сталка, пруга; 
вв мгтерій- басаман; жель- 
за, стали - штаба, скаба, 
шпуга; земли -- смуга, стя- 
га; между нивами -- обмі- 
жок; жатвенная -- постать; 

льса- перелісок;  попереч- 
щая- пересмуга. 

"їопосами--пасисто. 
Полосатьй- смугнастий, сму- 

гастий, смугарястий, сму- 
ганастий, шморганистий, 
пасистий, пасемистий, стов- 
патий, прянки. 

Полосать,-снуть -- пасити; рі- 
зонути. 

Полосить--смугувати; 
зо) штабувати. 

Полоска- смужка; узкая- па- 
смуга, пасмужка. 

Полоскальщикь, -ца--полоскач, 
-чка. 

Полосканіє--полоскання, плю- 
скання. 

(желф- 

Половиг а--Голукафтань. 

! Полоскательница --полоскал 
! ниця. 
Полоскательньй -- полоска/ь- 

вий. 
Полоскать -- полоскати; 

хлюпатися, таллажо) 

я- 

|| Полосной (о металлахьу- шта- 
бових. 

Полосовальня (на желбзноріз- 
номь завод5) - шуабарня. 

|| Полосовать--штабувати. 
Полость--снаста, дутлява. 

| Полотенце -рушнук, утирач, 
утнрало; для бтола сверху 
скатерти--столівка. 

Полотнище--пілка, брита. 
Полотно -- полстио, кросно; 

(тонкоє) рубок; (фонть) тло; 
(земляноє) плянта, часпа. 

Полотняньшй 'полотенний. 

Полотокь--півть. 
Полоть--прашувати. полоти. 
Полотке-- прашовиння, полот: 

тя, поління. 
Полоуміе -- навіснеча, прище 

лепнява, дурноверхість. 
Полоумньй--дурноверхий. при- 

шелепуватий, причинний, 
недоумкуватий. 

; Полошить--полохати. 
Полощить - вилощити. 
Полтинникь -- гривня, 

вик. 
Полтора--півтора. 
Поптораста--півтораста. 
Пслу--лів, допів. 
Полубаринь -- полупанох, пі2- 

панок. 

Полубарка--комига. 
Полубогь- полубог. 
Полубоченокь--півбарнлок. 
Полубутьиілка--півплЯшок. 
Полуведерньй 

вий. 
Полуверстньй --півверстовий. 
Полугласньй--півголосний. 
Полугнилой-- напівгнилий. 
Полугодичньй- піврічний. 
Полуголіе- півріччя. 
Полугодовой -- см. Полугодич- 

ньій. 

Полуда--побі 
Полударомь- півдармо. 
Полуденньй--полудневий, 
Полудикій - півдикий. 
Полулить- побілити, 
Полудохльй--придохлий. 
Полуендова--півкондійка. 
Полукафтань (тужурка) -- кв- 

танка. 

копо- 

-- півведерко- 

/ 



- Полукругльй- -Польсовщнкь, 

Полукругльй--півокруглий. | 
Полукругь-- півколо, півколі- 

щатко, півкружало. 
Лолулисть- пінархуш. 
Полумертвьй--найівмерлий. 
Полумракь- полутемрява. 
Полумісяць- полумісяць. 
Полумісачньй -- Півмісячний.- 
Полунагой--полуголий. 
Пслуночникь -гульвіса, гупь 

тай. 
Полунчочньй--північний. 
Полунощникь, пт. Саргітиї- 

ди5 ейчгоравиз -- дрімлюга, 
сплюха, дрімух, дрімлюх. 

Полуобороть--полузвегот. 
Полуостровь - півострів. 
Полуоткрьть -- відхплити 
Полуоткрьтьй -- допіводчине- 

ний, напівростулений, на- 
півросплющени напівол- 
слонений. 

Полуофиціальньй -- півуряло- 
вин. 

Полпупрозрачньй -» напівпро- 
зорни. » 

Полупрецентньй -- піввідсот- 
кий, гсіскаматний. 

Полупроценть -- піввідсоток, 
півкамата. й 

Полупудовьтшй--півпудовий. 
Полупьяньй--пілпилий. 
Полуразрушенньй -- 

зруйнований. 

Полусапожень--полуботок. 
Полусвіть--присмерок. 
Полусонньй--півсонний. 
Полусотня -коповик. 
Полустишіе--полувірш. 
Полутонь--півтон. | 
Полуторньй-- півторачний. 
Полутьма - присмерок. 
Полутіьнь-сутінь. 
Полуфунтовой--півхунтовий. 
Получасовой--півгодинний. 

допів- 

Получатель, - ница -- узят- 
ник, ця, одбівник, ця. 

Получать, -чить -- сдержу- 
вати, жати, відбірати, - ді- 
брати, діставаУи, дістати, 
приймати, прийняти; (воз- 
можность) спромагати- 
ся-могтися; (непріятн. за- 
пахь) придихатися; (на- 
сліьдство)  одібрати  спа- 
док;  (вьговорь) дістати 
нагену. й 

Полученіє--узяття,  кідбіран- 
ня, відібрання, одержання. 

33ї 

Полушагь -- півступінь, пів- 
крок. 

Полушаріе--півкуля. 
Полушелковьій- -півшовковий. 
Полушерстяной -- піввовня- 

ний. 
Полушка--півшага. 
Полуштофь--півкварта. 
Полушубокь--кожушанка. 
Полфунта--півхунта. 
Полчаса--півгодини. 
Полчище--тьма-тьмуща. 
Поль  (дощатьй) -- підлога. 

поміс (земляной) -- дій, 
долівка; (0 животн. и че- 
ловіькб) рід, стать. 

Поль--запілля. 
Польгать--підбріхувати. 
Польй--(0 трубкі) цівувати?, 

(о шарі, ядрь) дутлюва 
тий, онастий. 

Польнньй--полиньов 
Польнь, раст. Агіетізіа ар» 

зіпібійт--полинь, 
Польнья- (місто не замерз- 

шее или не замерзающее) 
теплина, узмінь; (проруб) 
полонка, ополонка. 

Польсбфть--полисіти. 
Польза-- ужиток,  пожиток, 

користь,  хосен,  хвайда: 
(помощь, облегченіе)  по- 
легкість, гільга. 

Пользованіе -- користування, 
пожиткування, ужиткупган- 
ня з чого; (врачеваніє) лі- 
кування. 

Пользовать-- лікувати. 
Пользоваться (чьмь) -- кори- 

стуватися, хіснуватися, 
пожиткувати, ужиткувати, 
хіснувати, хоснувати (а 
чого), запобігати (чого). 

Польстить-- Підлестити. 
Польститься -- поважитися, 

повабитися, поласитися, 
поквапитися, злакомитися. 

Пользть -- полізти; повалітть 
гурьбой -- пошелевкатися, 
сунути. 

Поліниваться,-льнитеся-- пі- 
нуватися, полінуватися, 
злінуватися. 

Поліьнньй--поліновий. 
Польно -- поліно; рубанець, 

оцупок, оцупалок, дровина. 
Поліпить--поліпити. 
Польсовщикь -- карбівничий, 

побережник. З 

. 



338 

Полічивать,-чить -- лікувати, 
полікувати. 

Полюбезничать -- полицятися, 
поженихатися. 

Полюбить- уподобати, укоха- 
ти, покохати; (облюбовать) 
замилувати. 

Полюбиться-- подобатися. 
Полюбоваться--помилуватися. 
Полюбовньй-- позгідний. 
Полюбопьтствовать -- поціка- 

витися. 
По-людски - людно, людяно. 
Полюсньй--вістьовий. 
Полюсь, геогр.--вістя. 
Поля (шляпь)- криси. 
Полягушечьи--по жаб'ячому. 
Полягаться- побрикатися. 
Поляна - полявина, галяв», 

гальовна, галявна, лисика. 

прилука; (вь чернолісьБ) 
полазо (расклинивающая 
льсь) ріжа, 

Полярньй -- в'стьовий, підві- 
стьовий. 

Помазаніе--мирування. 
Помазанникь -- мированець, 

помазанець. 

Помазанница--мированка, по- 

мазанка. 

Помазокь--квач, віхоть. 
Помазьвать, зать--мирувати, 

помирувати. 
Помакнуть--умочити. 
Помаленьку -- потроху, по- 

трошку, помалу, помалу- 
малу. 

Поманить -- повабити, пона- 
дити. 

Поманка ---  приваблювання, 
принаджування; принада. 

Помарать -- покаляти, поба- 
брати. 

Помарка- покрес, викрес. 
Помарьгать, рать--викресля- 

ти, лити. 
Помелькать-- помигати, 

готіти. 
Помельчать--полрібніти. 
Помеліть -помільшати. 
Померещиться--примрітися. 
Померкнуть -- змунити, поть- 

маритися. 
Помертвіть -- змертвіти, зав- 

мерти. 
Пометаться- покидатися; 

метушитися. || 
, Пометь--гній, гайно, поклал: 

куриньй- курячка: конскій 
-1конянка, кобилинєць: ко- 

поми 

по- 

Польчисать--Помолодечествовать 

ровій--корівняк; дом. жив. 
| --юзяк; мьшиньй- мищак. 
Помечтать- помарити. 
Помигивать,гать -- поморгу- 

вати, гати; блимати, побли- 
мати. 7 

| Помилованіє -милувайня, да- 
| рування вини кому. 
Помиловать--помилувати, да- 

(| рувати вину кому;жизнь-- 
горлом дарувати. 

Помимо -- минаючи; 
окрім. 

Поминаніе -помин, поминки. 
Поминанье (синодикь) -- гра- 

матка, субітник. 
Поминеть,-мянуть -- згадува- 

ти,-дати. 
Поминать, мять- бгати. побга- 

ти; топтати, потоптати. 
Поминки-- поминки. 
Поминутно -- щохвипини, раз- 

опріч, 

у раз. 
Поминь--спомин, згадка; по- 

мин. 
Помирать, мереть - помірати, 

мерти. 
Помирволить-- потурати. 
Помирить--змирити, погодити. 
Пемириться--помиритися, по- 

годитися,  полаторжитися, 
поладитися. 

Помнить-пам'ятати, зазнавати, 
-знати, тямувати (сознавать 
себя) тямитися. 

Помкогу- побагато. 
Помножать,жить -- збільшу- 

вати, шити. 
Помогать,  мочь -- помагати, 

могтя, запомагати, запо- 
могти, підмггати, - могти, 

підпомагати,-гти, підсобля- 
ти,-бити; заратувати, пора- 
тунок дати; урадити, зара- 
дити чому. 

Помои--помиї, виголоски. 
Помойникь--помий ниця. 
Помойньй -- помийний; - ная 

-яма-смітниця, смітник, 
Помокнуть- намокти. 
Помокріьть--змокравіти, змо- 

кріти. 
Помолвка- заручини, змовини. 
Помолвливать, вить--заручати, 

чити, рушники подавати, 
-дати. 

Помолиться--помолитися. 

Помолодецки- мужно, хвацько. 

Помолодечествовать- помолод- 
цювати. 



Помолодить--ПоміЬщеніе. 

Помолодить--відмолодити. 
Помолодіфть --змолодіти, помо- 

лодшати. 
Помоложавіть--відмолодіти. 
Помолотить--помолотити. 
Помолоть--помолоти, змолоти. 
Помолчать--умовчати, помов- 

чати. 
Помоль--мелення, мливо, ме" 

лево. 
Поморить--(таракановь, напр.) 

повиводити; (нзморить) 
проморити. 

Поморозить -- познобити, по- 
морозити. 

щі Поморосить--поімжити. 
Поморщенньй--поморхлий. 
Поморщить--поморщити, змор- 

щити. 

Поморщиться,  сморщиться-- 
побрижитися, поморхти. 

Помость--примость. 
Помочи- шлейки. 
Помочить -помочити; піти до 

вітру. 
Помошенничать -- 

ваги. 
Помощникь--підпомагач, під- 

помогач, помагач, попліч- 
ник, підручник. 

Помощь-- підмога, помота, по- 
соба, підпомога, підсобка, 
підпертя, запомога, 0 допо- 
мога; (военная)  засилок, 
посилок; (спасеніе) зарату- 
нок,  поратунок; (совіть) 
зарала, порада; (вспомоще- 
ствованів) запомагання. 

Помрачать,-чить -- тьмарити, 
потьмарити, темрити, по- 
темрити, хмарити, нахма- 
рити, заморочити, затем- 
нити. - 

Помраченіє--мана, заморока: 
засліп, засліплення. 

Помудрить--помудрувати. 
Помуравить--уполивити. 
Помутить--змутити, перекала 

мутити скаламутити. 

Помутиться ломутнитися, 
перекаламутитися; заморо- 

читися, затуманитися, сту 

маніти. 
Получить- змучити; знудити. 

Помчать--погнати, помкнути, 
потягти. 

Помчаться -- помкнутися, по 
гнатися. 

Поммкатель--потирач. 

пошахру- 

| 
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Помькать -- потирати,  поли- 
хати, колотити. 

Помькать--побідувати, (коно- 
плю) почесати. 

Помьсель -- замір, думка, 
гадка. 

Помьшслить -подумати, пога- 
дати. 

Помьіть-- помити; (бвлье) по- 
прати. 

Помьішленіе--поОмисел, замір, 
тадка. 

Помьішлять--гадати, в дум- 
ках мати. 

Помінять, ся-заміняти,  по- 
міняти; змінятися, почиря- 
тися, замінятися, переміни- 

тися. 

ПомЕрить--поміряти. 
ПомЬсить--помісити. 
Помістительньй, о--м'сткий, 

просторий, обширий, о. 
Помістньй--місцевий; маєт- 

ний. 
Помістье-маєтність, держава. 
Помісь--(ублюдокь) підтумок, 

покруч, (о человікі) сур- 
жик, перевідник. 

Помісячно -- місячно, щомі- 
сяця. 

Помісячньй--місячний. 
Поміта--знак, познака, прик- 

мета. 
Помітка -- значок, позначка; 

нотатка. 
Поміха--завага, завада, пере- 

школа, перечепа, переміш- 
ка, замішка, запона. 

ПомьЬчать, тить--значити, за- 
значити; (записьвать) ноту- 
вати, занотувати; (числомь) 
датувати, податувати. 

Помівшанньй - причинний. 
ПомЖвшательство--божевілля. 
ПомВшать -- завадити, пере- 

шкодити; помішати; (нь 
печи) перегорнути. 

ПомЬьшаться -- спричинитися, 
стєрятися, збожеволіти. 

ЛомЬшкать--загаятися. 
ПоміЬщать, помістить -- умі- 

щати, умістити, вміщати, 
змістити. 

ПомЬщаться, ститься-- уміща- 
тися, уміститися,  зміща- 
тися, - ститися, улазитиь, 
улізти, 

ПомЬщеніе - місце; житлд, П2- 
мешкання: 



340 Помьщикь--Понуждать. 

ПоміЬщикь,-ца-дідич,-яка, дер- 
жавець,-виця, поміщик, ця. 

Поміьщичій--дідицький, помі- 
щицький. 

Помятьй--пожужманий, пом'я- 
шкурений, помервлений, 
мервистий. 

Помять--помервити, пом'яти, 
пом'яшкурити, побгати. 

Помяукать-- понявкати, поняв 
чати. 

Понабить--понабивати. 
Понабирать--понабірати; (тя- 

жестей)- пообважуватися. 
Понабросать--понакидати. 
Понавезти--понавозити. 
Понаврать--понабріхувати. 
Понаготовить--наготувати; по- 

наварювати. понапікати; 
понасправляти (одежду). 

Понадарить--понадаровувати. 
Понадергать--насмикати. 
Понадобиться -- знадобитися, 

здатися, згодитися, стати у 
пригоді. 

Понаділать -- понароблювати; 
(вещей) понасправяяти. 

Понадбфяться - повповати, зда- 
тися. 

Понажарить--понапікати. 
Понамарь--паламар. - 
Понапрасну--даремне, удурні. 
Понапрятать -- понаховувати. 
Понаслушаться -- наслухатися. 

ПонасмЬшить -- попосмішети. 
Понастроить--понабуловувати. 
Понатаскать- понаносити, по- 

настягати. 
Понатужиться - помоцуватися, 

понаможитися. 
Понедільникь - понеділок. 
Понедільно--потиженно, тиж 

ньово. 

Понемногу--потроху, потрош 
ку, помалу, поволі. 

«Понесеніе -- (наказанія) відбу- 
ток кари; (расходовь) пот 
рата. 

Понести -- понести, занести, 
віднести; (заберемен ть) за 
вагоніти, заважніти; (пом- 
чать) погнаги, помкнутч. 

Мони--мупск, куцик. 
Понижать, зить-низити зни 

жати, знизити, ся-знижа- 
тися, опалати, спадати. 

Пониже--трохи нижчий; тро 
хи нижче. 

Пониженіє -- зниження, 
рання. 

| 

спа- 

Понизовье--побережжя; низи- 
на, пониззя. 

Поникать, кнуть--хилити, схи- 
ляти, лити (голову). 

Поникшій--пониклий, никлий; 
(о раст.) осілий. 

г ониманів--розуміння, тяма, 
зрозуміння; - взаймное-по- 
розуміння. 

Понимать, - нять -- розуміти, 
зрозуміти, урозуміти, уте- 
лепати, ушолопати, удоба- 
рити, тямити,  утЯямити, 
уторопати, учовлти, уклим- 
ляти, - мити, розчовлати, 

розшологати; смьілить вь 

чемь - розумітися на чому. 
Понимающій -тямучий. 
Понищенски -- злиденно, по- 

старчачому. з 
Понищенствовать -гпостарцю- 

вати, пожебрати. 
Поновленіе --віднова. 
Поновлять,-вить --відновляти. 

-вити. 
Поновіть--поновішати. 
Поножевщина--різанина. 
Поноздреватіть --подірчавіти. 
Поноровить  (кому)--потурати 

(кому). 

Поноситель,-ница -- обмовник, . 
-ця, огудник,-ця. 

Поносить--Кобенити, клясти, 
бештати, шпетити, ганити, 
цвіцькувати, ганьбити, об- 
мовляти, чорнити, поноси»- 

ти; (обь одежді) виходити. 
Понось, мед.--бігунка, побі- 

гачка, отроба, свистуха; 
-кровавьшй-різачка, тиска- 
виця: 

Поношеніє -- ганьба, 
огуда, запала. 

Поношенньй--виходжений. 
Понравиться - подобатися, спо- 

лобатися, уподобатися, в око 
впасти, до вподоби припа 
сти, у подобі стати. 

Понтонньй--планний, наплав 
пий. 

Понтонь-- понтон. 
Понудитель,-ница 

ник, ця. 
Понулительньй --примусовий. 
Понуждать, дить -- примушу- 

вати, сити, неполити, при- 

обмова, 

-- примус 

неволити, силувати, при- 

силувати, спонукувати, 
-кати. 



Понужденіє-- поплавокь. 

. 
Понужденіе--мус, пригін, при- 

мус, принука, силування. 
Понукать -- нокати, нукати, 

ньокати, виокати, підганяти. 
Пончки--пухкеники. 
Поньнь--ї досі; до тепер. 
Поніжить -- попестити, пого- 

лубити. - 
Понюхать--понюхати. 
Понюшка--понюх, ніх. 
Лонятіє--тяма, розуміння. 
Понятливость--тямучість, 

мовитість, кметливість. 

Понятливьй--тямучий, тягмо- 
витий, тямкий, кметливий. 

Понятно--зрозуміло, дотямно. 

тя- 

Понятньй -- зрозумілий, до- 
тямний. 

Понятой--понятий. 
Пообдумать- розважити, роз- 

міркувати. 
Пообнищать--зубожіти. 
Пообогріться--нагрітися. 
Пообтаять--пообтавати. 

ПообВщать -- поменятися, по- 
менитися, поматися, помі- 
нитися; дать обіть -- оба- 
шлувати. М 

Поодаль--подагі, посторонь. 
Поодиночків --поєдинием. 
Поотцовски- пабатьківськи. 
Поохотиться--Пополювати. 
По озереди--на черянку, вряд, 

чергою, почережно. 
Поочередньй -- почережний, 

черговий. 
Поощреніе- заокота, заохочу- 

вапня. 
Поощритель,-нкца--заохотник, 

"ця. 

Поощрительньй--заохотливий. 
Поошрять, рить--поохочувати, 

заохочувати,-хотити. 
Попадать,-пасть--трапити, по- 

трапляти, утрапляти, на- 
трапляти,рапити, наброд- 
жувати,-брести, запопада- 
ти, пасти, (вь ціль) улуча- 
ти, улучити, цілити, поці- 
лити; уцілити, уліплюва- 
ти,-пити. я 

Попадаться, -пасться--попада- 
тися, пастися: траплятися, 
натрапитися; на глаза--на- 
верзтися. 

Попадать--попадатьи; покоти- 
тися. й 

Попадья-- пані матка, попадя. 

Поепайвать,-поить--налувати. 

за 

Попарно--парами. 
Попархивать--перелітати. 
Попахивать (о запах) -тхну- 

ти; повівати. 
Попачкать - побруднити, пока? 

ляти. 

Поперебить-- поперебивати. 
Поперекь--уполерек, уперек, 

напівпереки, навпоперек. 

Поперемьть- -поперемивати. 

ПспереміЬнно -- упереміжку, 
упереміж, уперемішку, на- 
вперемінки, навперемінку, 
наперемінку. є 

Попереміннь6шй - упереміжний, 
навперемінний. 

Полерербзать -- поперерізува- 
ти, поперетинати; повирі- 
зувати. 

Попереть-- поперти. 
Поперечникь -- прогін; широ- 

кість. 
Поперечница--поперник, 

лерниця. 
Поперечньй--перехрещний. 
Поперхнуться -- заглитнутися, 

похлинутися. 
Попечалиться -- пасумувати, 

пожуритися, 

Попеченіе--піклування, стару- 
нок, дбання, догляд. 

Попечитель, ница -- куратор,- 
ка; опікун,-ка. 

Попечительньій, о--дбайливий, 
піклувальний, старанний; 
опікунчий. 

Попечительствоваль--піклува- 
тися, дбати; опікуватися. 

Попечь--попекти. 
Попивать,-вьіпить -- торкати, 

торкнути, попивати. 

Попираніе--потопт, топтання, 
талування; зневага до чо- 

го, упослідження, погорда 
чим. 

Попирать,-прать--топтати, по- 
топтати, талувати, уталу- - 

вати; зкеважати, - важити, 

упосліджати,-дити, погорд- 

жати, лити, гордугати. 
Попировать --побенькетувачи, 
Пописьвать--писати коли-не 

коли. 
Попищать--полискотіти. 
Поплавать-- поплавати. 
Поплавокь -- поплавеце, гла- 

вак, залаган, галаган; буп- 
репа, указів. містоїа 
деніє якоря-сучка. 

по- 
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Поплакать--поплакати. 
Поплатить -- виплатити, по- 

заплачувать. 
Поплатиться -- приплатитися. 
Поплевать--поплювати. 
Поплескаться--поплюскатися, 

похлюпатися. 
Поплестись -- поплентатися, 

посунбелитися,  почелепа- 
ти, попхатися. 

Поплечье--уставка. 
Поплотничать -- потеслювати. 
Поплоткіть -- погладчати, по- 

тужавіти, поміцніти. 
Поплутовать -пошахрувати, 
Попльть--поплинути. 
Поплясьвать,-сать - танцюва- 

ти, потанцювати. 
Лоповичь - попович. 
Поповна--попівна. 
Поповникь, раст. СВгузапіпе- 

тит Іеисапіпетит -- неві- 
стульки, невістка, каниця, 
серпій, 

Поповскій--попівський. 
Попойка- гульня, напійка: ! 
Пополамь --упіл, навспіл, нав- 

піл. 
Пополдничать-- переполудну- 

вати,  переполуднати, по- 
полуднувати. 

Поползать--полазити. 
Поползень, пт. 5іа ецгораеа-- 

ковалик, чмовх, дереволаз, 

під'ядлівчак. - 
Поползновеніе--потяг, схиль- 

ність. 
Поползти--полізти. 
Пополненіе--приповня, 

нення, додаток. 
Пополибть--оплинути, отягти: 

ся, погладчати. 
Пополнять,-нить- приповняти, 

приповнити,  уповняти, 
нити. з 

Пополоскать--попслоскати. 
Пополоть--попоготи. 
Пополугодно--піврічно. 
Псполудни- опівдні. 
Попользоваться -- напожитку- | 

ватися, покосристуватися. 

Попомнить -- згадати, прига-7| 
дати. І 

Попона-- капа, дерга, поверх- 
ниця. 

Попороть- попордти. 
Попортить -- попсувати, поні- 

вечити, 
Папортняжить- покравцювати. 
Пороститьсям-Ппопоститися, 

упов- 

Поплакать--Попрошайничество. 

Полостничать--попісникувати. 
Попотчивать--участувати, по- 

частувати, утрактувати, 
потрактувати. 

Попотіть--попотіти. 
Поправка--направа, облагода; 

(вь бумагахь) підмітка. 
Поправленіе -- поправа; (здо- 

ровья) поратунок, поліп- 
шення (здоров'я). 

Поправлять,-вить -- облагод- 
жуаати, облагодити,  об-" 
лягодитися, лагодити, по- 

- лагодить; (здоровье) рату- 
вати, поратувати, поліп- 
шувати, -- ліпшити (здо 
ров'я); (вь бумагахь) під- 
мічати, мітити, виправля- 
ти,-вити. 

Поправляться, виться,--виду- 

жувати, одужувати, жати; 

(развиваться,  возмужать) 
виклесуватися,-сатися. 

Попраздничать -- посвятку- 
вати. 7 5 

Попрежнему- тим же ходом, 
по давньому, як давніше, 
як передніше. 

Попреканієе--докора. 
Попрекать,-кнуть -- докоряти, 

корити, докорити. 
Попрекь--докір, догана, 

говір. 
Попрепятстасвать з псрешко- 

дити, завадити, стати на 
перешкоді, на заваді. 

Поприбавить--придати; 
брехати. 

Попривязьвать яка поприс илю- 

звати, припинати. 

Поприманить--попринаджува- 
ти, поприваблювати. 

Поприще--обшир:; арена; (дь- 
ятельности) поле. 

Попріискать-- пришукати. 
По пріятельски--по приятель- 

ському. 
Попробовать -- закуштувати, 

стрібувати, покуштувати. 
Попросить-, попросити, попро- 

хати. 
Попросту - попросту. 
Попрошайка--лабза, ванюка, 

нищун; мужчина -- лаб- 
і зюк, женщина- лабзючка. 

| Попрошайничать-- лабзюкати, 
лабзюкувати, миркати, ка 
нючити, жебрачити, зли- 

| дарити 
' Поррощайничестар -- лабзи, 

до- 

при- 



попрощаться--поразсьшмлать Ма 

жеври, канюч- 
нява. 

Попрощаться--попрощатися. 
Попрьгивать, - гать--підстри- 

бувати, пострибати,  під- 
скакувати, поскакати. 

Попрьгунь,-нья -- стрибкун,- 
куха; стрибун,-ха, стрибу- 
нець, скакун,-ха. 

Тіопрьскивать,-кать-- покроп- 
ляти,-пити. 

Попрівать, прВЕть--пріти, по- 
пріти. 

Попрямить--випростувати. 
Попрятать,-ся--поховати,-ся. 
Поптичьи--по птаському. 
Попугай -- папуга; - морской, 

пт. СоіутЬи5--понурок. 
Попуганчій, - папужний. 
Попугивать,-гать--лякати, на- 

лякати, полякати. 
Попудно--пудами, на пуди. 
Попудньй--попудний. 
Попудрить-- попудрувати. 
Попусту--марно, удурні, да- 

ремне. 
Попутать-- поплутати; 

сити, намовити. 
Попутешествовать -- попоман- 

друвати. 
Попутньй - подорожній; о вьт- 

рь-ходовий, погожий. 
Попутчикь,-ца -- подорожа- 

кин,-нка. 
Попущеніе--напуст, 

допуст, попуст. 
Попь піп. 
Попнлать -- попалати, 

лахкотіти. . 
Попьлить--покурити, попоро- 

шити. 
Попьтать, ся--стрібувати, по- 

трібувати. 
Попьтка -- стрібунок, 

бунок, замір, захід. 
Попьхь--постих. 
Попьянствовать- попіячити. 
Попбфвать,- виспівувати, 
Попіьтушьн--як півень. 
Попіть--поспівати. 
Попятить- позадкувати. 
Попятиться--відступитися чо- 

го, позадкуватися. 
Пора--доба, чає, година, ліб. 
Пора- проник, дірлинка, шга- 

миркання, 

споку- 

напусть, 

попа- 

спро- 

а. 
пораболілство вать --поплазу- 

вати. 4 
Поработать--поробити, попра 

цювати, попоробити. 

Поработитель,-ница -- підбіл- 
ник,-ця. 

Поработительньй--уярмливий. 
Порабощать, тить -уярмляти, 

-мити, підбивати, підбити, 
заневолювати,-лити. 

Порабощеніє -- заневолення, 
підсій. 

Поравну -- заріївна, 
нарівно. 

Поравнять -- ззрівнати, сплян- 
тувати. 

Поравняться -- стати врівні, 
дорівнати кому. 

Порадовать--потішити, звесе- 

зарівно, 

лити; ся--потішитися, зве- 

селитися. 
Порадіть-- подбати,  попіклу- 

ватися. 
Поражать,-разить -- перемага- 

ти,-могти, побивати,-битії, 
уражати, уразити, дивуга- 
ти, здивувати. 

Поражаться,-разиться--уража- 
тися,-зитися. 

Пораженіє -- побиванка, по- 
разка. 

Поразбойничать -- порозбиша- 
чити. 

Поразбрестись 
тися. 

Поразбросать--пороскидати. 
Поразбьжаться -- порозбіга- 

тися 
Поразвбдать--довідатися, діз- 

натися. 
Поразвьшать - порозвішувати. 
Поразглядівть--роздивитися. 

-- порозбріда- 

Поразговориться --розбалака- 
тися. 

Пораздарить -- пороздарогу- 
вати. 

Пораздумать -- поміркувати, 
розміркувати, погадати. 

Поразительньтй, о -- разючий, 
о: на прочуд, на диво. 

Поразлакомиться --розласува- 
тися. 

ПоразлетіЬться -- порозліта- 
тися. 

Поразлить--порозливати. 
Поразливаться --порозліївати- 

ся; (о овкахь) повилива- 
тися. 

Поразмьслить -- поміркувати 
розміркувати. 

Поразмять--розімияти. 
Поразогнать-- порозгонати. 
Поразойтись - поросходитуся. 
Поразсьлать -- порозсилати. 
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Поразсказать - росповісти. 
Поразсудить--розважити, роз- 

-міркувати. 
Поранить--поразити. . 
Пораньше--зарані, зарання. 

Пораскопать --порсскопувати. 
Пораскрасть -- пороскрадати. 
Поразспросить --роспитатися. 

Гороста скать--поростягати. 

1 орасшатать --поросхитувати. 
Горвать- подерти; пошмату- 

вати. 

Горебячески по дитячому. 
Поребячиться -- попустувати. 
Поревновать--поревнувати. 
Поревіть--поревти. 
Порей, раст. Вйїиго роггит 

--пора, прас. 
Порекомендовать-- порекомен- 

дувати. 
Поржавіть-- поржавіти. 
Порисовать--помалювати. 
Пористьй - подіркуватий, дір- 

куватий. 
Порнцаніе -нагана, загуда, до- 

гана, осуда, огуда, погудка, 
кавза. 

Порицатель,-ница -- загудник, 
-ця, огудник,-ця. 

Порицательньй--огудний, 
гудний, доганний. 

Порицать--ганити, кабзувати, 
цихвирувати, доганяти, гу- 
дити. . 

Порка--хлоста, хльора, хлю- 
ста, вис'канка, 

Порогь--(рьчной) поріг, скік, 
шипот,  вабора,  (обьшн.) 
поріг. 

Порога--рід,порідля, филь; пле- 
м'я расавь родившаяся)-пе- 
ревсдня, переводкадгеолог.) 

за- 

поклад;  (горн.) горотеір; 
(накосн) шчаплин: (извер- 
жен.) вулеканина (ссадочн.) 
фусовина. - 

Поропистьй--расовий, добро- 
ховний. - 

Породить-- уплодити. 

Породнить -- поріднити, спо- 
кревнити. 

Порожденіег--наплід, упліл. 
Порожнемь - упорожні, поро 

жняком. 
Порознично--на розлріб, роз 

дрібого, частками. 
Порозничньй -- розлрібовий, 

частковий. 
Порознь -- зосібна,  окроме, 

окремо, відрубно, осібно. 

Перазбказать--Портсигарь 

Порой--часом. 
Порокь--гачжа, хибч, 

Тачджа, нецнота. 
Пороптать --поремствувати. 

Поросенокь -- порося, поро- 
сятко. 

Поросль -- чагарнак, зарість, 
чагарі, чагарник. 

Поросная--пацна 
Пороєшій -- зареслий; - камиі- 

шемь--очеретуватий. - 
Поросячій-- пацючий, порося- 

чий. 
Поротозьйничать -- погавро- 

нити. 
Пороть - пороти, роспорювати; 

шмагати, хльостати, сікти; 
(вздорь) терезені правити. 

Порохно, прахь-трухо, тру: 
хлявина, трухлина. 

Пороховница--порошниця, та- 
рапать. 

Пороховой - пороховий; - мага- 
зинь - порохочня. 

Порохь--порох. 
Порочить--ганити, неславити. 
Порочникь, раст. Зсгорпиіагіа 

подозва-кукулярія;-водяной, 
адцабса-ранник. 

Порочньй--спорзний, злочин- 
(ний. 
Пороша, свьжій снігь--пош- 

пай. 
Порошинка--порошинка. 
Порошить--мотрошити, поро- 

шити. 
Портативньй - похватний. 
Портить- збавляти,  перево- 

дити, псувати, кабзувати, 
охабляти, теряти, спотво- 
рювати, нівечити. 

Портиться- псуватися, 
водитися; 
-нікчемніти. 

Чортки-- спідні. 
Портмоне--складничок, 

нець, чересок. 
| Гортниха--кравчиня, швачка. 
| Портном - кравець. 
| Портняжескій--ксавецький. 

ганлж, 

пере- 
вьтрождаться 

тама- 

Портнажество--кракнецтво, 
Портняжить--крагцювати. 
Портовой--порторий. 

ЇЇ Портомой ньй--пральний. 
|| Портомойня--пральня. 
Портомоя-- прачка. 
Портретисть--гортретник. 
Портреть- поличчя, портрет. 
Портсигарь -- цигарник, ци- 
тарниця. 



Портулакь -Поселянинь. 

Портулакь, раст. Рогіціаса 
оіегасеа--сосонка. 

Портупея- шабельтас. 
Портфель --тека. 
Порть - порт, затока. 
Портянка--платяЯнка, онуча. 
Порубежньй--кордонний. 
Порубить--порубати. 
Іорубка--поруб, вируб. 
Поруганіе- наруга, зневага. 
Поругать--полаяти. 
Поругаться--посваритися, по- 

лаятися. 
Порука--зарука. | 
Порусіть--порусявіти. 
Поручеть, -чить -- приручати, 

-чити,  запоручати, -чити, 
зручати, чити, припоруча- 
ти, чити, доручати, чити. 

Порученіе -- припорука, дору- 
чення. 

Поручень - балягса. 
Поручитель,-ница -- поручник, 

«ця. 7" 
Поручительньй -- запоручний, 

заручний, поручний. 
Поручительство--запорука, за- 

рука, порука. 
Поручь (священническ.) -- на- 

раквиця. 
Порушень, раст. - см. Завитки. 
Гіорфира--багряниця. 
Порфирородньйй -- багрянород- 

ний. 
Порханіе--переліти, перхання. 
Порхать,-хнуть -- перелітати, 

пурхати, хвути, хуркнути, 
перхати,-хнути. 

Порціонніхй -порційний, 
Порція--порція; пайка. 
Порча--збава, ушкода, ніве 

чіння, перенівець, перевід; 
попсув, зіпсуття; чари, 
уроки. 

Поршень--шпиндель. 
Порьваться -- зариватися, за- 

рватися. 
Порьвисто -- присмиком, на- 

гально, рвачко, псривчо. 
Порьвистьй -- рвачкий, по- 

ривчий, кагальний, навиль- . 

ний. шибкий. 
Порьвь -- порив, поривання, 

потяг, запал. 
ПорьжиуЕть--поруліти. 
Порьскать--погайсати. 
Порьть--порити, покопати 
Порьхліть -- покрихніїи, 

пухніти. 
Порнчать- порикати, 

по- 

| 
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Порідьть -порідшати. 
Порвзать--порізати; урізати; 

похраяти, псбатувати. 
Порізвиться -- гопустувати, 

побасувати, набрикатися. 
Порьзь--порізка; трава, раст. 

видь Фшгіпаєа суапоіде5-- 
наголовгетки, 

Порічньй -надрічний. 
Порівчье--по 
Порядковьій --черговий. 
Порядкомь--досить добре, дуг 

же, добряче. 
Порядокь--(очередь) ряд, чер- 

га (шеренга) шик, лава; (сто- 
рона улицьші) перія; (стро:/) 
лад, урядок; (толкь) роз- 
від. 

Порядочно-- досить добре, до- 
бряче; порядно; чимало. 

Порядочньй -- порядний, пут- 
ній: доладній, досить дод- 
рий, незгірший; чималий. 

Посадитьр-посадовити, поса- 
дити, 

Посадка (на лошади)--постать, 
Посадь - слобода, передмістя. 
Посаженно -- сажнями, на 

сажні. 
Посаженньй (отець, мать)--ве- 

сільний,- а.  посадний, - а 
(батько, мати). а 

Посватать--посватати. 
Посвински--по свинячому. 
ПосвидЬтельствовать--посвід- 

чити, посвідувати. 
Посвистьвать,-тать-- хвітька- 

ти, посвистіти. 
Госвойски--по наськи,по нась- 

кому. 
ПосвіжуЖЕть--відсвіжитися. 
Посвітить -- присвітити, 

світити. 
Посвітльть-- вияснитися. 
ПосвЬтски--по свіцькому. 
Посващать, тить-- висвячува- 

ти, посвячувати,-тити; при 
свячувати, тити; охвірозву- 
вати, рувати. 

Посвящаться, -- титься, бьшть 
посвященньмь-- присвязу- 
ватися. 

Посвященіг -- присвят, 
свята, присвята. 

Поселенець -- осельник, (пер- 
вьій) осадник, осадчий. 

Поселеніе--сельбище, селище. 
Поселокь--селище, осада. 
Поселянинь, - нка-- селянин,» 

нка, селюк,-чка. Й 

по- 

по- 



Поселять, лить -- оселяти, ли- 
ти, осаджати, дити. 

Поселяться,литься -- осідати» 
ся, осістися, осідати, осі- 
сти, осадитися. 

Посемейно - родинами. 
Посердить--погнівати. 
Посеребреніе -- посрібнення, 

посріблення. 
Посеребрить -- посрібнити,- 

лити. 
Посиділки, -- вечорниці; 

світки. 
Посиживать,-діть-пересиджу- 

вати, пересидіги, посидіти. 
Посильньй, о--спроможний,-о, 
Посинить--посинити. 
Посинільй--посинілий. 
Посинфть--посиніти. 
Поскакать, -- поплирати, по- 

скакати. 
Поскитаться- потинятися, по 

поневірятися, 
Поскользнуться - осковзнути- 

ся, оковзнутися, підсков- 
знутися, підковзнутися, по- 
ковзтися, послизнутися. 

Посконникь, о раст. Епраїо- 
тот соппаїїпот--сідаш. 

Поскорве -- мерщій, хутчій, 
хутчіїш. 

Поскребки--вискрібки. 
Поскрежетать-- поскреготати. 

Поскресть--поскребти, поско- 
родити, поскромадити. 

Поскрипьвать - вискрилугати. 
Поскупить--поскуповувати. 
Поскупиться--поскупугати, 
Поскучать--понудитися. 
Послабленіє- попуск,  поту- 

рання, пільга, шолегкість. 
Послаблять, бить- потурати; 

попускати,-стити. 
Посланіе--л ст. 
Посланникь--посел. 
Посланническій -- 

кий. - 
Послакничество-- посельство. 

ТПосланньй- послгнець. 
Пословица--приповідка, при- 

повістка, пригозість, при- 
слів'я, приповіданча. 

Пословичньій- прислівний. 
Послоняться -- помстлятися, 

пошвендяти, повештатися. 

Послужить--послуяч йти; при- 
датися, здатися на що; до- 
помігсти. 

Шеслужной - службовий. 
Послушаніє--слухнянство, по- 

до- 

посельсь- 

Поселять --Посміяться. 

слух; (вь монастькірв) пос- 
лух. ' 

Послушать--послухати. 
Послушаться--услухнути, по- 

слухатися. 
Послушникь, -ца--послух,-шка. 
Послушньтй, о-- слух'Яний, о. 
Посльшать -- почути, учути; 

пегечути. 
Посльшаться--почутися; безл. 

-уректися, почутися, здати- 
ся. 

Посль--упісля, упослід, упо- 
слідок, упослі, по, після. 

Посльдній - останнір, кічце- 
вий; найгірший. 

ПослЬьдователь,-ница -- наслі- 
довник, ця, прихильник,:ця. 

Посльдовательно- послідовно, 
ідеч по одному. 

Посльдовать- (о рьшеніи, оп- 
редьленій, постьновпеніи) 
западати; іти за ким, нас- 
лідувати кого. 

Посльлокл--решта. 
Посльдствіє--наслідок, | нас- 

лід, посгід. 
Посльдующій--наступний, по- 

томний, 
Посліьль дітскій, 

стило, ложисько; (у коро- 
вьі) зчисток. 

Послідьшь --мизинець;  (дь- 
вочка) мизинка. 

Посльзавтра -- позавтрьому, 
позазтра, позарані. 

Посльзавтрашній-- позавтрий. 
Посльобіденньшй -- пообідній, 
Послюнить--послинити. 
Посматриваніе -- поглядання, 

позирання, 
Посмертньшй-- посмертний. 

анат.--чи - 

Посмотріть -- глянути, поди- 
витися, позирнути, побачи- 
ти. 

Посмугліть--збрунатніти. 
Посмьить--позмивати. 
Посміизаться--посміхуватися, 

посміхати; глузувати, кеп- 
кувати з кого. 

Посмілье - сміліше. 
ПосміЕнно--кавперемінку, на- 

переміну. 
Посміть -- усміти,  насміти; 

ззажитися. 
Посмешить--насмішити. 
Посміьшище -- посміховище, 

посміх, сміховище. 
Посмбяніе--наруга, глузи. 
Посмьяться (надь кЬмь)- під- 



По собачьн--Постановленів. 3 

шкильнути, пошкалювати, 
покучкурувати, поглузува- 
ти з кого. 

По собачьи--як собака. з 
Пособіе -- підмога, допомога, 

поміч, зарада; учебное --під- 
ручник. 

Пособлять,-бить -- гомагати, 
опомагати, мігти; зара- 

джувати,дити. 
Пособник»ь, ца-- помічник,-ця. 
Пособоровать -- помаслувати. 
Посовіститься -посоромитися. 
ПосовіЬтовать--урадити, пора- 

дити, пораяти, дорадити, 
зарадити. 

Посовітоваться-- зарадитися, 
порадитися. 

Посодійствовать -- у помочі 
бути, стаги, допомогти. 

Посозвать--поскликати, пона- 
скликати. 

Посолить--посолити, засолити. 
Посоль--посел. - 
Посольскій--посельський. 
Посольствовать--послувати. 
Посопротивляться -- позмага- 

тися, посперечатися; побо- 
рікатися. 

Посопіть--посопти. 
Пососать--посмоктати. 
Посохнуть- посохти. 
Посохь--костур, кий; патери- 

ця; (пастуха) гирлига. 
Посошекь--костуронька, 
Поспать--поспати. 
Поспесивиться -- попишатися. 
Поспесивіть--запишатися. 
Поспорить -- посперечатися, 

позмагатися. 

Поспособствовать -- помогти, 
допомогти, посприяти. 

ПоспіФвать, поспіть, бьть го- 
товьімь -- постигати, -гти; 
(подостпіть) наспівати,-спі- 
ти, нагодитися. 

Поспіьшать, шить-- помикати, 
кнути, спішитися, поспіша- 
тися,шитися,  сохтувати, 
посохтувати, хапатися, по- 
хопитися, квапитися, по- 
квапитися; поспішить, 
слишкомь рано сдЬлать -- 
поранитися. 

ПоспЕшествовать --допомага- 
ти, помагати. 

Поспбшно--швидкома, похал- 
ки, похапцем, хватькома, 
хапком, нашвидку, хватком, 

тельмом, 
вапно. 

Поспішность--хапкість, хапа- 
кина, хапанка, хапатня, 

хапання, квап, поквап, дс- 

піх, поспіх, спіх, сквапли- 
Вість. 

Поспьшньй--хапкий, хваткий, 
хапливий, хвиткий, поквап- 
ниї, квапливий, 

Посрамленіе--соромота, сором, 
ганьба, безчестя, неслава, 
згуда. 

Посрамленньй -- постиденний, 
зганьблений, знеславлений. 

Посрамлять,-мить --соромити, 
неславити, знеславкти, 

ганьбити, зганьбити. 
Посреди--серед, посеред, на- 

серед. 
Посредникь-- посередник, (при 

сділкб) - зведенник, (миро- 
вої) розсулець. 

Посредническій- посередниць- 
кий. 

Посредничество --посередниц- 
тво 

Посредственньй, о -- звичай- 
ний, мірний; нічогенький, о- 

Посредство-- спосіб, ярміс; по- 
середництво. 

Посредствомь--за помогою, за 
поміччю, через. 

Посрочньй -- терміновий, ре- 

сквапливо, пок- 

чинцевий. 
Поссорить-- посварити. 
Поссоряться -- посваритися, 

зратитися. зретитися. 
Поставка - пристача, поста- 

ча; постанова (установка). 
Постановленіе- постав. я 
Поставлять,-вить -- станови- 

ти, постановити, ставити, 
поставити; постачати, чи- 
ти; настановляти,-вити; (вь 
священники) висвячувати, 

-тити (на попа). 
Поставщикт,-ца --приставник, 

-ця, доставник,-ця, поста- 
чальник,-ця. 

Поставь (мельничнь'й)- "'осада, 
посад, коло;.(ткацкій) крос- 
на; (посудньй) мисник, кре- 
денець. 

Постаивать, ять--перестдюва- 
ти, перестояти. 

Постановка -- постава; (пьесьі) 
постанова. 

Постановленіе --установа, по- 
станова, ухвала, 

х 
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Постановлять, вить-ухвалюва- 
ти,лити, постановляти, 
-вити. 

Постараться- устарати, напо- 
важитися, подбати, покло- 
потатися. 

Постариковски--по старечому. 
Постаріть--остаріти, постарі- 

тися. 
Постегать--пошмагати; (0 ши- 

тьб) постьобати. 
Постель--застілок, лігво, ліг- 

виско, лігвище, пос'іль, 
постеля. 

Постельньй -- застілковий, 
постільний. 

Постепенно--помалу, потроху, 
ступнезо. 

Постепенний --повільний, ступ- 
чевий. 

Постеречь--постерегти. 
Постигать,-гнуть, стичь--розу- 

міти, зрозуміти, збагнути, 
промкнути, зглибити. 

Постиженіе--урозуміння, зро- 
зуміння збагнення. 

Постижимость --збагненність. 
Постижимьій--збагненний. 
Постилать,-стлать -- постеля- 

ти, - лити,  простеляти, - 
лити. 

Постилка -- слання, стеління; 
підстілка. 

Постирать--попрати. 
Поститься -- постувати, пісни- 

кувати. 
Постникь,-ца --безскоромник, 

ця, пісник,-ха. 
- Постничать--постувати. 
Постничество--постування. 
Постноє (вообще)-- піснота. 
Постньй--пісний. 
Постовой -- чатовий, 

вий; стійчик. 
Постой--стація. 
Постонать--постогнати. 
Посторониться -- уступитися, 

поступитися з дороги. 
Посторонній-побічній, сторон- 

ній, чужий. 
Постоялець, лица -- комірник, 

ця. 5 
Постосялое--комірне, 
Постояльй дворь- заїзд. 
Постоянно, всякій разь--за 

-що-раз, раз-у-раз, що-разу, 
завжди, безвиводно. 

Постсянньй--станівкий, три- 
валий; безпереводний, не- 
виводний, невсипущий, 

стійко- 

Постановлять-- Постьгльй. 

безеиводний; постійний, 
статечьий, порядний. 

Постоянство--статечність, по- 
стійність. 

Постоять -- постояти; за кого 
-оборонити. й 

Пострадать--перетергіти. 
Постранствовать- попоманлру- 

вати. 
Постращать -пострахати, по- 

лякати. 
Постригать,-стричь -- постри: 

гати, гти. 
Постриженіе--постриг. 
Построеніє -- збудування; (вь 

ряд5) ушикування. 
Пострейка- будування; будів- 

ля, будова; (каменная)-му-: 
рування. 

Построить- поставити, збуду- 
вати; (изь камня, кирпича) 
змурувати; (вь рядь) уши- 
кувати, 

Постромка -- посторонок, по- 
борсень. 

Постромочньй-посторонковий. 
Построчно-рядками; від рядка. 
Построзньй--відр- дковий. 
Постріленокь -- брикунець, 

пустун. 
Постріль-- шибеник, 

голова,  варивода: 
- -плексія) грець: раст. 

топе раїец5 сонтрава. 
Пострілять--постріляти. 
Постряхнуть--струсити. 
Постудить--вистудити. 
Постукивать -- поковтувати, 

поковтати, стукстіти, токо- 
тіти, погрімляти. 

Поступательньй--поступовий. 
Поступать,пить -- учиняти, 

учинити, обходитися, обій- 

шибай- 
(апо- 
Апе- 

тися; (вести себя)поволи- 
тися, вестися, |  справува: 
тися. 

Поступленіє -- вступ; (денегь 
вь кассу) вплив (до касн). 

Поступокь-учинок, 
Поступь-- хода, похід. 
Постучать--постукати, посту- 

котіти, заковтати. 
Пость--піст; (місто, дол- 

жность) посада, помістя; 
(караул) стійка, чата. 

Постьдить--засоромити. 
Постьщдньй, 0--стидкий, соро- 

мітний, ганебний, о. 
Постьлость--осоруга, 
Постьтльй--осоружний, 



Постьліть-- Потемніть. 

Постьліть--осоружуватися. 
Постьнуть--похолонути. 

Посула--посуд; (деревян.) су- 
динє; (глазиров) полиба: 
(каменная) кам'янка: (дерев. 
для зерна) сипанка. 

Посудина - посудина. 
Посудить -поміркувати, пога- 

дати. 
Посудникь -- мясник, креде- 

вець. 
Посудньй--посудний. 
Посуєтиться -- пометушитися. 
Посулить--наобіцяти. 
Посуль--обіцянка, обитниця. 
Посульньй -обіцяний. 
Посуточно--на добу, поденно. 
Посуточньй--поденний. 
Посуху--суходолом. 
Посчастливиться - пошкапити, 

пошкапитися, пошандибити, 
пощастити, похвортунити, 

поталанити. 
Посчитать - порахувати, полі 

чити. 
Посьлать, слать- слати, за- 

силати, заслати, посилати, 
пересилати,-слати; сказать, 
сватать-слатися. 

Посьлка--посилання, слання; 
пакунок; (вь логикі) суд, 
преміс. 

Посьльньй--посланець. 
Посьпаніе--посипання, затру- 

шування. 
Посьтпать, посьтать (чімь) 

-затрушувати,  затрусити, 
посипати,-сипати. 

Посввная шживокость, рас 
Беїрбіпішт соп5оїіда- -соро- 
чі коники, рогаті васильки, 
сокирки. 

Посіьвь--засів, сівбина, сійба, 
сіянка, сівба. 

Посідільй--посивілий. 
Посьдіть--посивіти. 
ПосЕріть- посіріти. 
Посіьтитель,--завітальник,-ця, 

одвідач,-чна. 
Посьтовать--пожуритися; 

бідкатися, нарікати. 
Посьчь- порубати; пошматати. 
Посьщать, провідьвать,-дать 

--навідувати, навідати, на- 
віщати, навістити, завіта- 
ти; (часто) учащати, части- 
ти. ау 

Посіьщеніе -- навідини, 
дини, завітання. 

Посвянноє (собир.)--сівбина. 

по- 

відві- 
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Посіять, потерять--загасити 
Посягательство--замах. 
Посягать,-гнуть--чинити, вчи- 

нити замах. | 

Потавнно -- криткома, пота 
потайхи, потаєнці, пота 
ком, потайці, потаємне. 

Потасниьій--потаємний. 
| Потай никь--схованка, тайник. 
Потайноїі -потайний. 
Потанйть--сховати. 
Потакальщихь,це--потакувач, 

-чка. 

Потаканіе- потакування. 
Потакать--потурати. 
Поталкивать,-толкнуть --Шштов- 

хати,-хнути. 
Потанцовать -- потанцювати; 

(шутя) погупцювати. 
Потаскуха--ярва, лярва, шльо- 

ха, шлюха, шлюндра, шльоі- 
дра, хльорка, повія, повій- 
ниця, підтіпанка, паплюга, 
потіпаха, мандрьоха, цігі- 
тянка, шурпа, шмонля, 
шкура, хляжниця, фіндюр- 
ка, посмітюха. 

Потасовка--тасканина, нами- 
начка, халазія, кудля, на- 
карпас, м'ялиця, мнялиця, 
чубанина, прочухан, духо- 
пел, чубрій, типець. 

Потатчикь,-ца--потурайпо, по- 
туральник, ця. 

Потачка -- потур, потурання, 
попуск, потоля. 

Поташенньй--поташовий; - за- 
водь--поташня. 

Поташь--поташ. 
Потащить -- потаращити, по- 

тарганити, потягти, пово- 
локти. 

Потащиться--полигатися, по- 
щелепатися, поволоктися, 
попхатися. 

Потворство, -ваніе- потурання, 
потур, попуск, потоля, 

Потворствовать--потоляти, по- 
турати. попускати. 

Потворщикь, (ца -- потурач,- 
чка, потуральник,-ця. 

Потекь--патьок. 
Потемки--потемок,  темнота; 

вь потемкахь--потемну, по- 
ночі. 

Потемнібєввшій--стемнілий. 
Потемнінге--затемнення. 
Потемніть -- заневидніти, за- 

темрітися, стемніти, посу- 
теніти, поночіти. 
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Потепліть--потепліти, потеп- 
лішати, затепліти. 

Потер-бить -- посмикати, по- 
сілати. 

Потерзать--подерти. 
ПотерпіЬть--перетерпіти, ви- 

терпіти;- убіітокь-ущерби- 
тися. 

Потеря--загубля, загуба, за- 
губіль, утрата, страта, тра- 
та, затрата: (времени) гай, 
гаянка часу. 

Потерянньй--п опащий. 

Потерять-утеряти, за: убити, 
згубити, утратити, страти- 
ти; знебути що, рішитися 
чого, посіяти що; (любовь) 
знелюбитися; (время) зга- 
яти, змарнувати час; (со- 
знанів) запаморочитися; 
(расположенієе) втратити 
ласку; (зрьніе) стемніти на 
очі; (слухь) занечуяти. 

Потеряться (затеряться) -- за- 
губитися; (растеряться) 
збентежитися. 

Потечь--потекти. 
Потирать,-тереть -- потирати,- 

терти. 
Потихоньку -- потиху, потихе- 

сеньку, тихцем, стиха, ти- 
хенько, помалу, тишком, 
нишком. 

Потливьй- потивий. 
Потникь, (подь сЬдломь) -- 

шерстєнник, підклад. 
Потсвой--потовий. 
Потогонньй--потовигонний. 
Потокь-- струмінь, течія, водо- 

теча. 
Потолкать--поштовхати;- ся - 

потовктися. 
Потолковать--побалакати, по- 

бесідувати. 
Потолокь--стєля, повала. 
Потолочньй--стельовий. 
Потолочь--потоєхти. 

ПотолстЬть--отягтися, 
тіло, погладшати. 

Потсмокь--щадок, нащадок. 
Потомственньй -- дідичний, 

спадковий. 
Потомство--нащадок. 
Потому-- тим, тимто, тому, 

того, для того, через те. 
Потому что-бо, тим що, че- 

узяти 

рез те що. | - 
Потомь-- упослі, потім, по 

тім того, а далі, а там, 

відтак, навпісля,; напослі 
док. 

Потонуть-- утопитися: 
нути. 

Потопать--тонути. 
Потопать--потупати. 
Потопленіе--затоплечня. 
Потоплять,-пить -- загопляти, 

затопити. 
Потопньй--потоповий. 
Потопь -потопа. 
Поторговать -- поторгувати, 

погандлювати, гокрамува 
ти; ся--поторгуватися, по 
торжитися. 

Потормошить--посмикати, по 
торсати, потермосити. 

Поторопить--пригалити, 
спішити. 

Потосковать--посумувати, по- 
нудьгувати. 

Поточить--погострити, наго 
стрити; (косу) - підманта- 
чити. 

Поточньй--струмінний, 
течний. 

Потрава- патолоч, спаш, збій. 
Потравить--потолочити, спа- 

шити; (снасть) наддати, по 
пустити; поцькувати. 

Потратить--витратити.. 
Потрафлять,-фить -- догоджа 

ти,-дити. 
Потребитель, - ница -- спожи 

вач,-чка. 
Потребительньй,- скій -- спо- 
живний, споживальний, 
споживчий. 

Потребленіе -- спожиття, спо 
житох, споживок, ужиток. 
уживання. 

Потреблять, -бить -- спожива- 
ти,жити; (израсходовать) 
зужиткувати. 

Потребно--потрібно. 
Потребность -- потребщина, 

потреба. 
Потребньй--потрібний. 
Потребовать -- загадати, на 

казати, припоручити. 
Потревожить -- потурбувати; 

(рану) вразити, 
Потрепьвать--потріпувати. 
Потрескаться -- похряпатися, 

перерепатися, порепатися. 
полускатися. 

Потрескивать--витріскувати 
Потрещать--потрісюостіти. 
Потрогивать,-гать-- торкати,: 

кнути. б 

пото 

при 

водо- 



Потроха--Похлебьвать. 

Потроха -- оточки, 
тельбухи, бебехи, (животн.) 
бабешки. 

Потрошеніе--тельбушіння; па- 
трання. 

Потрошить--тельбушеити, пат- 
рати. 

Потрудиться -- попрацювати, 
поробити. 

Потрунить (надькімь, чьмь) 
- покепкувати з кого, чого. 

Потрясать, сти - обрушати, об- 
рушити, порушати, - шити. 

Потрясеніе--струс, порух; (ду- 
шевноєе, нравственное) збу- 
рення. 

Потряхизать--трусити. 
Потуги(у роженицьт)--перейма. 
Потуже--стугиа. 
Потузить - відлупцювати. 
Потупиться--нахнюпити, -ся. 
Потуплять,-пить --(глаза) спу- 

скати, тити, (голову) по 
нурити. 

Потускніьть--померхти. 
Потухать,хнуть--гаснути, за 

гасати, загаснути. 
Потухшій--згаслий. 
Потучньть -отягтися, поглад 

шати. 
Потушить-загасити, погасити; 

угамувати; заспокоїти, ути- 
хомирити. 

Потчеваніе--частування, трак- 
тування, почастування. 

Потчевать--частувати, почас- 
тувати, трактувати. 

Потщиться--постаратися. 
Поть--піт. 
Потьніе- потійня. 
ПотЬьснить -- стиснути, сту- 

тити; відперати,-перти, від- 
кидати, кинути. 

Потіьсниться - потиснутися. 
Потіть. вспотіьть-»упрівати, 

упріти, пітніти, спітніти. 
Потьха-кумедія, чудасія; за- | 

бавка, розвага. 
ПотЬьшать -шить -- забавляти, 

базити, забагити; ся надь 
кьиь-жартуваги з кого. 

ПотЬшникь,-ца--кумелник,-ця, 
штукарь,-ка. 

рани 

Потфшньй--кумедний,  весе- | 
лий, втішний.- 

Потягигане (членовь) -- по- 
тягачка, погяги. 

Потягивать, нуть -- потягаги, 

-гти; випивати; ся вюляга- 

тися, тися. 

потріб, п 
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Потяжеліть--поважчати. 
Потянуть, потащить -- попу- 

пити; ударить - поцупити, 
оперіщити. 

Поубавить--применшити, 
Поубьіь--зменшитися. 
Поудивляться -подивувати. 
Поудить - повудити. 
Поужинать--повечеряти, 

черяти. 
ПоумнЬьть--порозумнішати. 
Поумьть--повмивати. 
Поунять--Угамувати, 

мирити. 

Поупрямиться--позмагатися. 
Поусмирить--утихомирити. 
Поусмиріть- -утихомиритися. 
Поусьсться--посідати. 
Поутихнуть -- принишкнути, 

у ихомиритися. 
Поутру, сь утра--зрана, зран- 

ку, зрання. 
Поухаживать-- поженихатися, 

полицятися. 

Поучать,-чить- навчати, нав- 
чити (чого). - 

Поученіе--наука; 
казань. 

Поучительньй--навчальний. 
Пофантазировать -- помарити, 

зве- 

утихо- 

(проповідь) 

пофачтазувати. 
Похабникь-соромітник, беа- 

личник. 

Похабньй--сороміцький,  па- 
плюжий. 

Похабничать--сороміткувати. 
Похаживать -походжати. 
Похвала-хвальба, прихвальба 

похвала. 
Похваливать- Бихваляти, по- 

хваляти. 

Похвальба -- хвалощі, хва- 
стощі. 7 

Похвальньій, о-- хвалебний, о. 
Похвастать--псхвалитися, 
Похватать--похапати. 
Похититель,-ница-- привласт- 

ник. ця, хапко, хапун,-ка, 
з'Оцій, ка. 

Похигрить--похитрувати. 
Похищать, - хитить -- хапати, 

ухолити; привлащети,-сти- 
ти. 

Похнищеніе-ухоглинн, хапле- 
нича; привлащення. 

Похлебка--Юшка. 
| Похлебочньй -юшковий. 
; Похлебьізать,-бать, -- сьорба 
| ти, посіорбати. 
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Похлестьвать,- стать -хвись- 
кати, похвкськати. 

Похлопотать - поклопотатися, 
попіклуватися. 

Похлопьвать, пать -- ляскати, 
поляскати; плескати, по- 
плескати. 

Похмелье--похмілля. 
Походить, бьть похожимь--са- 

марати на кого, скидатися на 
кого, удавати на кого, уда- 
ватися в кого, бути по- 
дібним до кого, бути схо- 
жим з ким. 

Походить- походити, попохо- 
дити; (взадь, впередь)- 
пошастати. 

Походка- хода, хідня, похід, 
похода. 

Шоходньй - похідний, 
Походь--похід. 
Похожденіе--пригода. 
Похожій (на)-- підхожий де, 

схожий з, подібний до, що 
скидається на. 

Похозяйничать -- попоратися; 
погосподарювати. 

Похолодать-- похолоднішати, 
постуденітя. 

Похолодіьть-- охолонути, охо- 
лодіти, о охоготи,  Ссхоло- 
нути. 

Похоронить-- поховати. 
Похоронньй--погребовий. 
йохороньм--похороч, похорон- 

ня, погріб, хоронення. 
Похорошіть -- почепурніти, 

покращати,  погарнішати, 
половкішати. 

Похотливость-- гожадливість. 

Похотникь, -ца -- пожадли- 
вець,-виця, лакомець, - ми- 

ця, ласощохлист, ка, ласо- 

люб,-ка. 
Похоть--пожадливість, жага. 
Похохотать--пореготати. 
Похрабриться - похрабрувати. 
Хохрапьвать,-пЕть-- вихріпу- 

вати, похропти. 
Похромать -- ПпошкитиЛлЬгаЯтИ, 

пошкандибати. 
Похудьвшій - охудлий, схуд- 

лий. 
Похульть схуднути, охудну- 

ти, спасти з тіла, з пиця. 
Похупить-- погудити. 
Поцарапать--полрапати. 
Поцарствовать- поцарювати. 

Поцвісти -- пеквітнути,  по- 
цвісти. 

Похлестьвать--Почитатель. 

Поцілонать, - ся -- поцілува- 
ти,-ся. 

Поцілуй--поцілунок. 
Поцьнить--поцінувати. 
Поцівпить--почепити. 
Почавкать, -поплямкати. 
Гіочасту--часто. 
Почаще--частіш, 
Почва- грунт; песчаная -- пі- 

щанець; черноземнаия--чор- 
нозем, чорноземля; глини- 

стая -- глейовина: глини- 
стая и вязкая--липкОовипя, 

липоватиця: нетронутая-- 
цілина. 

Почваниться--попишатися, 
Почвенньй--грунтовий. 
Почеловічески -- по людсько- 

м ! у. 
Почему--чого, чому, чом: як, 

звідки; з якої речі; -то-чо- 
мусь. 

Почеркі - письмо. 
Почернить--учорнити, почор-» 

вити. 

Почерніьть -- учорпіти, зчор- 
ніти. 

Почерпаніе--засяг, засягання. 
Почерпать, почерпнуть--зася- 

гати, засягти. 
Почерствіть--счерствіти. 
Почертовски-- по чоріячому. 
Почесать--почухати. 
Почесть--шана, шаноба, по- 

шана; - оказивать- шанобу 

віддавати. 

Почесуха, мед.--короста, 
хачка 

Почесьвать, ся-чухати,-ся. 
Почетньй - почесний, почесь- 

кий. 
Почеть--честь. 
Почечньй--нирковий. 
Почивать -- спочивати, спати. 

чу» 

| Починка--направа, лагодіння, 
лагоджіння. 

Починньй--початковий. 
; Починочньй -- направний, ла- 

годінний;ная мастерская- 
лагодільня. 

" Починь-- початок. 
! Починять,-нить--лагодити, по- 

лагодити, направляти, ви- 

ти, оправляти,-вити, підла- 
годжувати, підлагодити, за- 
лаштувати. 

Почистить-- почистити. 
Почитанів - пошанування. 
Почитатель, ница--шановник, 

-ця, величник,ця. 



Почитать-еПощеголять, 

Почитать,чтить -- шанувати. 
ушанувати, пошанувати, ве- 
личити, звеличити. 

Почитать,-честь--уважати за, 
мати за, брати за. 

Почитать--почитати. 
- Почки, анат.- нирка; ботан.- 

зеленочок, брунька, брости- 
на брост, брость, біб'яшок; 
(цвіт.) пуп'яшок, пуп'янок. 
пуплях, пуплянок, пупищок. 
пупінок. 

Почковатьй--ниркастий. 
Почковать-- щепити. 
Почковидньій - ниркуватий. 
Почковьй--нирковий; брунь- 

ковий. 
Почта--почта. пошта. 
Почтальонь--почтарь; листо- 

ноша. 
Почтеніе--шана, шаноба, шай 

ність, шанування, пошану- 
вання, ушанування, повага. 
тенньшй, уважаємьій -- по- 

чесний, почестний,  поче- 
ський, шановний, поважа- 
ний, почтивий. 

Почти--сливе, майже, безмаль; 
-что -мало Що, трохи не, 
безмаль; -никуда -- мало 
куди. 

Почтительно--з повагою, з по- 
шаною, з шанобою. 

Почтительность --шанебність, 
шанеба, пошана, повага. 

Почтительньй- шанебний. 
Почтить -- звеличати, ушану- 

вати. 
Почто--чого, чому, з якої речі. 
Почтовьй -- почтовий,  пош- 

товий. 
Почувствовать - почути, від 
чути; себя почутис». 

Почудиться--здатися, привер 
зтися. 

Почуять (носомь) -- занюхати, 
знюхати. - 

Пошаливать, лить- пустувати, 
попустувати,  жартуватн, 
пожартувати, дуріти, поду 
ріти. 

Пошаліть- пОшаленіти. 
Пошаркать--почовгати. 
Пшатьвать,-тать,-тнуть - 

хитувати,-тати,-тнути, схи- 
тнути, ухитнути. 

Пошатьваться, тнуться--зато 
чуватися, заточитися, по- 
точуватися, - читися, похи- 

23 
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туватися, - тнутися, ухите 
- нутися, схибити. 
Пошвьрять--пошпурляти, по- 

вергати, пошвиргати. 
Пошевеливать,-лить--ворупи- 

ти, поворушити, ворухнути. 
Пошевни--широкі санки. 
Пошелесгіть -- пошамогтіти, 

пошелестіти. 
Пошелушить-полущити. 
Пошентать -пошенотіїи. 
Пошибь--кштальт, шиб, роб, 

налад. 
Пошивать,-шить--шит и, поши- 

ти. 
Пошивка--пошиття. 
Пошинковать- пошаткувати. 
ПошипіЬть-пошигіти (0 жарен.) 

пошкварчати; (о змі) поси- 
чати. 

Пошколить--помуштрувати, 
Пошлина -- мито; (вьтсокая) 

промито; (судебная) пере- 
суд; (крьвпостная) Оплатка. 

Пошлинньй -- Митний, мите- 
вий. 

Пошпьй, о--заїзжений, заяло- 
зений, вульгарний, триві- 
яльний, о, 

Пошліть--мерзенитися. 
Пошлякь -- ницак, непристой 

ник. 
Пошляться -- потинятися, по- 

вештатися. 
Пошньюрять--пошастати. 
Поштемпелевать -- поштемпу- 

вати, поштемплювати. 
Поштопать--поцюрувати. 
Поштофно--пляшками. 
Поштукатурить -- потиньку- 

вати. 
Поштучно--штуками. 
Поштучньй--відштучний. 
Пошуміть--погаласувати, по- 

шурубурити, повариводити. 
Пошуршать--пошарудіти, по- 

шамотіти. 
Пошутить-- пожартувати. 
Пошутовски--як блазень, 

блазенському. 
Пошучивать,-тить -- жартуга- 

ти, пожартувати. 

по 

| Пошушукать-- пошептатися. 
Пощада--ласка, 

милування. 
Пощадить--пожалувати, поги- 

лувати. 
Пощеголять -- похизуватися, 

поджегерувати, пофинтику- 
вати. 

змилування, 



354 Пощекотать-- Право, 

Пощекотать--полоскотеати, 
Пощелкивать,-кать --виляску- 

вати, поляскати; (зубами) 
клацати, поклацати; (орв- 
хи) лускати, полускати. 

Пощеніє--постування. 
Пощечинаеляпас, фацка, 

панець, лящ. 
Пощильвать,-лать -- пощипу- 

вати, пати. 
Пощупьвать, -пать -- мацати, 

помацати, лапати,  пола- 
пати. 

Пофдать,-Бсть -- поїдати, по- 
їсти, тломити, стломити, 
з'їдати, з'їсти; пожирати, 
-жерти. 

Поївдомь--ідом, ідьма, ідцем, 
завзято, запекло. 

Повздить -- поїздити, попоїз- 
дити. 

Поївздка--мандрівка. 
Пофздной--валковий. 
Повздь--валка. 
Пофхать - поїхати. 
Поззія-- поезія. 
Позкзаменовать--посгитувати. 
Позкономить--прищадити. 
Позма-- поема. 
Позскадронно--швадронами. 
По зтапу -цюпасом. 
Позтически,-скій -- поетично, 

«пий. 
Позтому--тимто, прото. 
Позть--поєт, 
Появленіе--появ, з'Ява, поЯва; 

настання. і 
Появляться,-виться--з'являти- 

ся,-витися; несталати,-ста 
ти; братися, взятися звід- 
ки; надходити, надійти; 

(сразу) уродитися; (изрЬьд- 
ка) назертати,рнути; (во 
множествб)--забуяти, насу- 
вати,сунути, насуватися,- 
сунутися. 

Поягниться--окотитися. 
Поякшаться--злигатися. 
Поярковьшй--вовняний. 
Поясать--підперізувати. 
Г'оясненіе--пояснення. 
Пояснительньй -- ясувальний, 

ля- 

поясняльний. 
Поясница -- хрестки, крижі, 

поперек. 
Поясничньй  -- хрестковий, 

крижовий, поперековий. 
Поясвой-- пасовий, поясинний. 
Поясньть--Пояснішати. 
Пояснять, -нить зо поясняти,- 

кити, тлумачити, витлума- 
чити. 

Поясь, кушакь--пас, пасок, 
поясина, підперіз, підпері- 
вок, перезок; (сь карман, 
для ленегь) черес; (женск. 
узкій шерстяной) попружка, 
окрайка; (геогр.) стрефа, 
зона; (горь) пасмо гір. 

Прабабка-- прабабка. 
Правдивьй, о--правдивий, о. 
Правдолюбивьй -- правдолюб- 

ний. 
Поавдоподобіе -самарність. 
Правдоподобньй, о -- самар- 

ний, о, 
Праведникь,-ца -- с асеник,-ця, 

праведник, -ця. 
Праведньй--праведний. 
Правило -- стерно, керма; (у 

плотн. и камен.) грунвага, 
висок. 

Правило--припис, засада, ре- 
гула. 

Правильньй, о -- справедли- 
вий,'о, 

Правильньй - кермовий. 
Правитель,-Ница - кермачич,- 

ка, керовник,- ця, керов- 
ничий; диреклор,-ка. 

Правительственньїй -- урядо- 
вий. 

Правительство--уряд. - 
Правительствовать -- уряду- 

вати. 
Править -- керувати, керму- 

ватн, заряджувати, оруду- 
вати, порядкувати, верхо- 
водити; (исправлять)  по- 
правляти, виправляти: (вБі- 

вихь) вправляти; (лошадь- 
ми) ннадержувати,  пово- 
дити. 

Правленіе-- керування, керму- 
вання, керма, керунок; 
(кол. учрежденія) уприва, 
заряд. 

Правнукь,-ка- правнук,-чка. 
Право, нар.-- справді; прав- 
дино. й 

| Право--право; єбьічное --зви- 
чайове; государственнсе-- 
державне; гражданскоє -- 
цивільне; уголовное--кар- 
не; международное--міжна- 
роднє; торговое -- торго- 

вельне; финансовоє -- фи- 
нансове; завоеванія - забор- 
че: вещноєе --річеве; иму- 

щоственноє-майнове; на- 



Йрізобарежаьйч» і Преаращать 

і 
Ойфдетваннов «о» споднове; | 
собстп. судаєн-само 

Правобережний--правобі 
правобережний. 

Правоной -ІПравпиї, 

присур: 

Правовіьдь -- йравознавець) | 
г правник: 
ПравовЕдфнід 2-- Правознав- | 

стВо, 

Правов'ріс--прявовірство. 
Правовірньй правовірнийї. 
Правомочіє--правоможність. |! 
Правомочньй-- правоможний. 
Правомірньй,- о "- доправ- 

ний, о. 
Правонарушеніе -- правопору- 

шення, праволомство. 
Правописаніе--правопис. 
Правопорядокь--добролад. 
Православіе--благочестя. 
Православньй -- благочести- 

вий. 
Правоспособность--правоздат 

ність, правоздібність. 
Правоспособньй -- правоздат 

ний, правоздібний. 
Правосудіє-- правосуддя, пра 

восуд. 
Правота--правота, правість. 
Правьй -- правий, десний; 

справедливий; безвинний, 
неповинний. 

Прадідовскій-- прадідівський. 
Прадідь - прадід. 
Празднество - свято. 
Праздникь -- свято; 

шой) присвяток, 
Праздничать--гуляти. 
Праздничньй посвятниїі, 

святковий, святешний. 
Праздно--бездільно. ! 
Празднованіє--святкування. |! 
Праздновать святкувати. 

Празднослові є пустомов | 
ність. І 

Празднословньй -- пустомон- 
ний. 

Праздность--безділля, ледар 
ство. 

Праздношатаніе, - швендяння, 
швайкання, сновигання. 

Праздношатающійся, - яся -- 
шівендя, швендалка, снови- 
га, сновига, швайкало, по- 
хожай, вештанець. 

(неболь- 

Праздньй- порожній,  ваков- 
ний; гулящий, нетрудже- 
ний. 

Практика--практика. 
Практиковать- практикувати. 

чонії | 

З 

пурайтафоко; -скій «- практич: 
ногпий 

Праматерь --Пранати. 
Прастець-- Прабатько. 
Прастеческій «- прабаїькізсвь 

кий. 

Праробдитель, - Ница 
дич; прародичка. 

Праредительскій -- 
чівський. 

Прахвость-- шелихвіст. 
Прахь-- прак, поліл, пил. 
Прачешная -- прачкарня; 

пральня. 
Прачешньй--лральний. 
Прачка--митниця, праля. 
Праща- праща. 
Пращникь--пращовик. 

Пращур- -пращур. 
Пребьіваніє -- перебуток, 

шкання, домунання. 

Пребьвать,- бьтть--пробувати, 
-бути, домувати. 

Превозмогать,-мочь -- переме- 
гати,- могти, полужувати, 
-жати; (себя) перемагатися, 
перемогтися. 

Превознесеніе--вихвала. 
Превозносить,- несть -- вихва- 

ляти, вихвалити. 

-- прард» 

прароди? 

ме- 

Провосходительньй -- вель- 
можн: й. 

Превосходительство -- вель- 
можність. 

Превосходить,-взойти- залам-- 
лювати, заломити кого, по- 
кригати, покрити кого, пе- 
реважувати,  перевяжати, 
переважити,  переважша- 
ти, вижшати, переходити, 
- йти, закасувати,сувати. 

Превосходньшй. 0 -- високогар- 
ний, доскональний,-о. 

Превосходство-- перевага. 
Превратность- змінність, хиб- 

ність, помилковість. 

Превратньй -- змінний, 
ний, помилковий. 

Превращать, превратить -- 
обертати, рнути у що; пе- 
ревертати, перевернути; 
перекидати, кинути; пере- 
кручувати, крутити. 

Превращаться, - титься--пере- 
мінятися, перемінятися. пе- 

хиб- 

ремітуватися,  переверта- 
тися, нутися, перекидати- 
ся, кинутися, пошиватися, 
шитися у кого, між кого. 
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Превращеніе -- перевертання, 
обертання, переміна, пере- 

. кидини, обернява. 
Превьшать, преврісить -- пе- 

ревижшати, перевижшати, 

переходити, - йти, брати, 
взяти гору- А 

Превьше -вище, понад. 
ШПревьшеніє -- перевишнява, 

н адмір;-власти --надуж иття 

владою. 
Преграда -- перетика, перего- 

рода, тама; (помбха) запи- 
на, завада, перешкода. 

Преграждать, "дить -- перепи- 
нати, перепнути, перепи- 
няти, перепинити, перего- 
роджувати, дити, (дорогу) 
геретинати, тяти; пере 
шкоджати,-кодити. 

Прегрьшать, шить -- грішити, 
загрішити. 

ПрегріЬшеніе--гріх. 
Предавать,-дать -кого -- зрад- 

жати, зрадити кого. 

Предаваться, даться чему -- 
удаватися, удатися, уки- 
датися, укинутися у що. 

Преданіе--(повіЕствов-ніе) пе- 
реказ; віддання; зрада. 

Преданность- відданість, вір- 
ність. 

Преданньй,-о--відданий, вір- 
ний; прихильний,-о. 

Предатель, нкца--Зрадник,-ця. 
Предательскій--зрадецький. 
Предательство -- зрада, зра- 

децтво. 
Предбрачньй--передшлюбний. 
Іредвареніе -- упередження, 

попередження, запобіг; пе- 
ресторога. 

Предваритель, - ница--уперед- 
кик,-ця, попередник,-ця. 

Предварительно -- попереду, 
заздалегідь, загодя. 

Предварительньй -заздалегід- 
ний, упередній, поперед- 
ній. 

Предварять,- рить--упереджа- 
ти, попереджати, дити; за- 

побігати, бігти; перестері- 
тати, регти. 

Предвзятьй -- упередній, за- 
повзЯтнй. 

Предазять - заповзяти. 
Предвидінье- завбачення. 
Предвидіть - завбачати. 
Предвкушать,-сить - засмако- 

вунміцу купаїн, 

Превращеніе--Пргдлогі» 

Предвкушеніе - засмак. 
Предводитель.-ница -- привіц- 

ник, привідниця, привід- 
ця, приводець, ватаг. вата- 
жок; - дворянства - марша- 
лок. 

Предводитетьскій -- привідни- 
чий; маршалківський. 

Предводительство -- привід; 
маршальство. 

Предводительствованіеє -- ва- 
тажкування, отаманування 
передовництво. 

Предводительствовать -- пере- 
дувати, ватажкувати, ота- 
манувати. рейментарювати. 

Предвсдительша--маршалкова. 
Предводить --ватагувати. 

! Предвозвівщать,-стить --приз- 
віщати.-стити. 

Прехвозвіьщеніє -- призвість, 
призвістка. чо д 

Предвідініе--завбачення. 
Предвістіє--призвістка, пред- 

чуття. 
Предвістникь,-ца--віщун,-нка. 
Предцвічность--передвік. 
Предвічньтй, о--передвічний, о. 
ПредвЬщаніе--віщування, про- 

рокування. 
Предвіщатель, ница -- віщу- 

ваільник,ця, ворожбит, ка. 
Предевщательньй --віщуваль - 

ний. 
Предвівщать, предвістить -- 

призвіщати,  призвісзити, 
віщувати, завічати. 

Прелввщающій--призвісливий, 
призвісний. 

Предгоріе--передгір'я. 
Предгорньй--передгірний. 
Преддверіе (ада)--передпекло. 
Предержащій--зверхній, міро- 

датний. 
Предзимній- передзимній, 
Предзнаменозаніє ознака, 

прикмета, знак; віщування. 
Предзнаменовьвать, - новать-- 

віщувати, навіщувати, про- 
рокувати, напророкувати. 

Прелисловіє -передмова. 
Предковскії - предковий, пред- 

ковецький. 
Предлагать,-ложить -- пропо- 

нувати, запропонувати. 
Предлогь- (поводь, придирка) 

приключказ, прикліп, прик- 
ліпка. зачіпка, зачіпенька, 
притока; (отговорка) вимів- 
ка; (грам.) приїменник, 



Ііредложеніе -ГІредразевітньй. 

Предложеніе--пропозиція; (вно- 
симое на собранги) внесок; 
сватання, освідчини; (гра- 
мат.) речення. 

Предложньттй (падежь) --місце- 
вий, льокатив, сьомий (зід- 
мінок). 

Предметь -- річ: (негодньй)-- 
покидь, покидьха,  похи- 
дьок; (забьштьшй) забудьок; 
(потрескавшійся)перерепан 
ка; (трухльїй) мокляк. 

Предмостн й -- предмоставий. 
ПредмьЬстіє--передмістя. 
Предмістникь,-ца -- лоперед- 

ник, ця. 

Предмістньй --передмісцевий. 
Предназначать,-чить -- опреді- 

ляти, опреділити, призна 
чати, чити. 

Предназначеніе-- опреділення, 
призначення. 

Преднаміреваться,-риться 
замірятися,-міритися. 

Преднамбреніе- замір. 
Преднамбренность 

ність, навмисність. 

Преднамбренньй, о--умисний, 
навмисний, о. 

Предначертаніе--принарис. 
Предначертьгвать,-тать-- при- 

нарисовувати,-сувати. 
Предобвденньй -- передобідя- 

ний, задобідній:ное время- 
передобіддя. б 

Предокь -- предок;-ки-пред- 
ків'я. 

Предопредбленіе-призначіння. 
Предопреділять,-лить -- приз- 

начати, чити. 

Предоставленіе--віддання; зо- 
става, залкшанка; застерс 

ження. 

Предоставлять, вить -  відда- 
вати, дати, доручати,-чити, 

умис 

зоставляти, - вити;  (себь 
право)  застерігати собі 
право; (на чье сужденіе) 
здаватися на чий суд. 

Предостерегать, речь-- упоми- 
нати, упімнути, лперестері- 
гати, остерігати,-гти, на- 
віжки давати, дати. 

Предостереженіе--пересторога, 
осторога. 

Предосторожность -- оберега, 
обережність. 

Предосторожньй - обережний, 
бережкий, 

: Предполагаємьій -- 
' домисний. 
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Предосудительньй, о з» него» 
| жий, е, доганний, о. 
Предотвоащать,-вратить - від 

вертати, - рнути, усуваги: 
усунути. 

Предотвращеніе -відверненна, 
усунення. 

Предохраненіє -дберега, охо- 
рона. 

|| Предохранитель-- запобіжник, 
охоронець, застережник. 

Предохранительльй--запобіж- 
ний, охоронний, застереж- 
ний;-клапань -- запобігаль 
ний хлипок. 

Предохранять,-нить -- окоро- 
няти. - нити, запобігати 

бігти. " 
Предписаніе - припис, 

І указв карта. - 
Предписьгвать,-сать -- наказу- 
7 вати, - зати, приписувати, 
-сати. . 

Предплечіє, анат. -передрам'я 
таданий, 

наказ; 

Предполагать, ложить -- при- 
пускати,-стити, гадати, по- 

гадати, домислятися, - ми- 
слитися. 

Предположеніе -- припущення, 
гадка, домисел. 

Предположительньй, о--при 
пускальний, гадальний. 

Предпослідній - передостанній 
Предппослать попередити; 

передмовити. 
Поедпочитать,- честь -- (чему) 

--прекладати,-класти кого 
над кого, над що. 

Предпочтеніє -- перед, пере- 
вага. 

Предпочтительность-- прекла- 
дальність. 

Предпочтительньїй, о --прекла- 
дальний, о. 

Предприниматель,-ница -- під: 
приємець, -миця. 

Предпринимать, - нять -- під- 
приймати. няти що. 

Предпринятіе--передвзяття. 
Предпріимчивость -- запопад- 

ність, підприємливість, 
-ність. 

Предпріимчивьй, о--запопад- 
ний, підприємливий,-ний, о. 

Предпріятіе--підприємство. 
Предразсвітньй -- передран- 

ній, досвітчаний, досвітній, 
досвітковий, 
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Предразсудокь-пересуд, перед- 
суд, забобок, марновірство. 

Предрасположенів -- успособ- 
лення, 

Предрбкать,-рдчь7-- вішувати, 
навіщувати, пророкувати, 
пнапророкувати. - 

Предсердіє, анат.--вушко. 
предсказанів--віщування, про- 

віщення. 
Предсказатель,ница -- угад- 

чик, -ця,;віщун;-нка, гровіс- 
никуця. 

Предсказьвать,зать -- віщу- 
вати,  навіщувати, прові- 
щати,стити, пророкувати, 
напророкувати. 

Предсмертньй передсмертний. 
Представать,-стать -- ставати, 

стати перед кого. 
Представитель,-ница-- речник, 

-ця, заступник, ця, репре- 
зентант,-ка. 

ШПредставительность -- показ- 
ність, виставність, постав- 

ність; заступництво. 
Представительньїй-- показний, 

виставний, поставний; за- 
ступничий. 

Представительство -- заступ- 
ництво. 

Представленіе -- (воображеніе) 
уява;  (театр.) вистава; 
(письменное, дЬБловое) вне- 
сок, внесення. 

Представлять, - вить-подавати, 
-дати, приставляти, - ста- 
вити; (вь мьсляхь) уяв- 
ляти, - вити; (рекомендо- 
вать)  оповіщати,  спові- 
щати. 1 

Представляться,-виться -- (вь 
мьсляхь) уявлятися, вити- 
ся, здаватися, показувати" 
ся, привиджуватися; (реко- 
мендоваться) оповіщатися, 
сповіщатися, ститися. 

Предстатель,-ница -- посерел- 
ник, -ця, оборонець, -рон- 
ниця. 

Предстательствовать -- обсто- 
ювати за кого. 

Предстоять--стояти перед ким; 
(обь опасности) загрожу- 
вати. 

Предсфдатель,-ница- голова. 
ПредсіЬдательскій--головин. 
Предсьдательство -- голову- 

вання. 

| 

Предразсудекь-- і ревмничестьо. 

| Предсьдательствовать -- еойо-. 
вувати, 

! Предубвбждать, -дить--уперед- 
жати, дити 

ШПредубвжденіе--уйорецяєння; 
(предразсудокь) Шередсуд, 
забобон. 

; Предубьжденньй -- уперєдже- 
Ї ний. 
Предувідомлять,-мить -- Заві- 

домляти,домити,  Навіжки 
давати. 

Предугадьвать,-дать -- прочу- 
вати, завчувати,-чути. 

Предуготовлять,-вить --приго 
товувати, тувати. з 

Предумьшішленіе--намисел. 
Предумьшленньій, о--навмис: 

ний, о. 
Прецупредительньй, о--запо- 

бігливий, запобіжний; ввіч» 
ливий. 

Предупреждать,-дить --запобі» 
гати, запобігти, забігати, 
-бігти, упереджати, -дити, 
попереджати, дити, навіж- 
ки давати, дати. 

Предупрежденіе --попереджен- 
ня, забігання, забіг (чому). 

Предусматривать,-рбть -- зав- 
бачати,-бачити. 

Предусмотрительность -- зав- 
бачливість, завбачність. 

Предусмотрительньй, о--зав- 
бачливий, завбачний, о. 

Предчувствіе--прочуття. 
Предчувствовать -- прочувати. 
Предшественникь,-ца -- попе- 

редник,-ця. 
Предшествовать - передувати. 
Предшествующій --передущій. 
Предь--перед. 
Предьдущій- попередній. 

Предьявитель, -ница -- показ- 
ник,-ця, подавець, -вниця, 
об'явник,-ця. 

Предьявленіе--об'явлення, по- 
казування. 

Предьявлять, предьявить--об"- 
являти, об'явити, показу- 
вати, зати, подавати, даги. 

Преділь--межа, кінець, край, 
беріг. 

Пред льньй--кінечний, межо- 
вий, кордонний. 

Преемникь, преемница -- на- 
ступник, наступниця. 

Преємничество -- маступство, 
наступиицтве, б 

ЧИ 



Преємственность--Пренебрегать. 

Превиственность--наступність. 
реемственньй, о -- наступ- 
ний, о. 

Прежде--перш, перше, перед- 
ніше, передом, назаді, упе- 
ред, перво, спершу, напе- 
ред, попереду;- всего -- на- 
самперед; -нежели -- перш 
як; времени--Завчасу. 

Преждебьівшій -- передніший, 
попередній. . 

Преждевременно--безчасу, до- 
часно, завчасу, завчасно, 
не на часі. 

Преждевременньй-зав'асний 
Прежній -- передній, передні 

мий) йопередній, давній, 
давніший, старий. 

" Презирать,-зріть -- зневажа- 
ти, важити,  погорджати,- 
дити. 
резлой--пралютий, 

Презрительньй, о -- погорд- 
Пливий, зневажливий, 0. 
Презрініс -- погорда, знева 

га, призирство. 
Презрінньій, -ая -- капарний, 

капарник,-ця, огидний, га- 
небний. 

Прензобиліе--ряснота. 
Преизобиловать -- ряснувати, 

рясніти. 
Пренмущественно- переважно, 

найбільш. 
Пренмущественнь й--переваж- 

ний. 
Преимущество--перевага, пе- 

ред; привилей. 
Преисподній--підземний. 
Іреисподняя -- пекло. 
ІПрейсь-куранть--цінник. 
Преклоненіе--схиляння. 
Преклонньй -- схильний; по- 

хилий, старий. 
Преклонять,-нить -- схиляти, 

нахиляти,-лити, нагинати,- 
гнути. 

Прекословить--перечити. 
Прекословієе--перекір, спереч 

ність, супереч, суперечка. 
Прекословньй, о -- супереч- 

ний, о. 
Прекрасньй -- висскогарний, 

чудовий, о. 1 
Прекращать,-тить -- припиня- 

ти, нити, переривати, пе- 

рервати. 
Прекращаться, титься-- пере- 

пинятися,  перепинитися; 
(на нькот. время) перемо- 
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житися; (о дурной погоді): 
перекоїітися. 

Прекращеніе -- пригин, пере- 
стань, перестанок, пере- 
від. 

ії Прелестникь, ца--джигун, ба 
ламут, ке, зальотник, - ця, 
джендяжерун, Х2. 

Препестно--надобно, повабно, 
принадно. 7 

Прелестньшй -- надобний, 1ід- 
вабний, приндадвий, 

Прелесть,-йовйб, ваба, 
кість, роскіщ; 

| Преломленіе- зламина, залі, 
залом; лучей - парусозлом, 
промінезлоум. 

| Преломлять, мить -- зламува- 
ти, зломити, заломувати, 
-мити. Х 

Преломляться (о лучахь)-ла- 
матися. 

і Прельститель,-ница--перелес- 
ник,-ця, звабник, ця. 

лов- 

| Прельстительньй -- принад- 
ний, шпривабний, ввабли- 
вий. 

Прельщать,-стить --звабляти, 
звабити, надити, принади- 
ти, чарувати, зачарувати; 

і прельститься - поважитися 
| на, поквапитися. 
ц Прельщеніе -- поваба, позоб, 
я принада; (обмань) звід. 
| Прелюбодій,-ка --перелюбник, 

-ця. 

і Прелюбодьйньй--перелюбний. 
ПрелюбодЬйствовать--чужоло- 

! жети. 
. Прелюбодфяніе--чужоложство, 
п перелюб, перелюбки. с 
| Прелюдія--пригра, загра; (кь 
і пінію) заспів. 
і Прематерой--грубезний, огряд- 
Її ний. 
| Преминуть -- проминути, 
| недбати. 

(| Премія--нагорода. 
; Премного--пребагато. 
(| Премудрость- премудрість, ве- 

' 

за- 

| лемудрість. 
Пренебрегать,-бречь- -згорджа- 

: ти, згордити, горлувати, 
погорджати, дити, гнущати- 

ся, загнущатися, нехтува- 

ти, понехтувати, поневі- 
| ряти,рити (ким, чим), цу- 
ії ратися (кого), недбати, за- 

І недбати, понехзяти, зано- 



хаяти, 

(що). || 
Пренебреженіе, презрьнів--по- 

горда, погорджування. по- 
торження, горлування, (не- 
радініе; 
тування, занедбання, знех- 
тування, Занехання. 

Пренебрежительний --8ненажо 
ливим); знєважНний, Погорд- 
Зивий, о. 

Преніє--діскусія. 
Преобладаніе- перекага. 
Преобладать-- переважати. 
Преобладающій - переважний. 
Преображать, зить -- поретво- 

рювати, - творити, перемі- 
няти,- нити, переиначува- 
Тизччити: 

Преобразиться -- персмінити- 
ся;  пошитися у що. 

Преображеніє-- перетворення. 
Преобразованіє -- перетвір, 

зміна. 
Преобразователь,-ница- перет- 

ворець»рниця. 
Преобразовательньй -- перет- 

ворчий. 
Преобразовьвать, - зовать -- 

перетворяти,-ржти, 
Преодолимьій-- переможний. 
Прсеодольввать,-літь-- перема- 

гати, - могти, подужувати, 

упосліджати, -дити 

подужати. 

Преодолін'е - перемога. 
Преосвященньй -- превелеб- 

ний, 
Преосвященство -- превелеб- 

ність, 

Препинаніє, знаки 
знаки розділові. 

Препирательство -- змагання, 
заспір. 

Препираться -- скозуватися, 
сперечатися, трахтуватися. 

Преподаваніє - виклад, нав- 
чання. 

Преподаватель, ница -- навчи- 
тель, ка. 

Преподавать дать -- навчати, 
чити (чого), викладати, - 
класти (що). 

Преподобіе- велебність. - 
реподобньй - святобливий; 
угодникь--преполдобник. 

Прелоловеніє -- права середа, 
переплавна середа, прегла- 
вениця. 

Препона -- перепоча, завада, 
перешкода, заліг. 

нія с 

недосмотрь) нех-: 

Пренебреженіє-- Грессь. 

Препоясьгвать,- сать -підперв- 
зувати;-затн: 

Препроводительньй -- супро- 
- відний: 
Препровождаєймьй-- пересила: 

ний: 
Препровождать, водить -- пе- 

ресилати; - слати; (время) 
точити чаб: 

Препровожденіе--перебплання 
-слання; (времени) точення 
часу. 

Прелятствіє -- завада, заліг, 
запона, перепона, перепі- 
кода, псречепа. 

Препятствовать,  воспреплят- 
ствовать--герешкоджувати, 
перешкожати, перешкоди 
ти, заваджати; завадити, 
геребаранчатн, на Пере 
шкоді ставати, стати. 

Прелятствующій -- перешкод 
ник, перешокодниця. 

Пререкаемьій--перерічний. 
Пререканіе -- спречність, пе- 

рерік, суперечка. 
Пререкать- перечити. 
Прерогатива--первопрано. 
Прерьвать,-вать- переривати, 

перервати; перебивати, -би- 
ти, препиняти, нити. 

Прерьваться, прерваться - пе- 
рейматися, перейнятися, 
перепинятися,-нитися. 

Прерьвистьй- перервливни. 
Пресвитерь - священик. 
Пресловутьй--славетний, про- 

славний. 
Преслідованіє -- нагабняка, 

нагабнивна, переслід, пере- 
сліди. 

Пресльдователь, ница-- пере- 
слідник, ця. 

Преслідовать--нагабати, пере- 
слідувати, наїдати, стежи- 
ти, наставати на. 

Пресмьканіе- плазування. 
Пресмькаться--плазувати. 

Пресмьікающееся - плазун, па» 
плазка, гадина. 

Пресмькающійся -- плазови- 
тий, плагуватий. 

Преспокойньй, р -- найспокій- 
ніший,-е. 

Прессованіе - гнітіння, 
тування. 

Прессовать--гнітити, нагніту- 
вати. 

Прессь -- нагніт, пригніток, 
гніт, чави, давило, 

нагні- 



Прессь доварь -Прибирать, 

Прессь-бюварь--бібуляр. 
Гірессь-папье -пригніток. 
Преставиться--переставитися, 

сконати. 
Престаріблость -- досугість, 

старощі. 
Престарбльй -- досугий, пре- 

старий, старезний. 
Престолонаслідіє 

ємство. 

Престолонасльдникь -- троно- 
ємець. 

Престоль (алтарь) -- престіл, 
вівтарь; трон. 

Престольньй- -вівтарний; тро- 
новий; столичний. 

Преступать, пить--переступа- 

троно- 

ти, переступити, ламати, 
зламати. 

Преступленіє -- злочин, зло- 
чинство. 

Преступникь,-ца- -злечинець,- 
нниця, беззаковник,-ця. 

Преступность -злочинність. 
Преступньй,-о--злочинний, о. 
Пресуществленіе -- переїсто- 

чення. 
Пресуществлять вить -- пере- 

істочувати, ТОЧИТИ. 

Пресьшщать,-сьітить -- переси- 
чуватиуситити. 

Пресьшщеніе--пересит. 
Пресікать, сЬчь -- осікати,- 

кнути, перетинати, - тяти, 
спиняти,-нити; запобігати,- 
бігти чому. 

Пресіькаться,- сЬчься -- пере- 
водитися, перевестися. 

Пресіченіє - перевід; гзапобіг, 
запобіжини, запобіження. 

Претвореніє--перетв р, пере- 
істочення. 

Претворять,-рить- -перетворя- 
ти, рити, переісточувати,- 
чити. є 

Претендовать--вимагати, пре- 
тендувати;- на кого-жал- 
кувати на кого, нарікати, 
ремствувати. 

Претензія -- претензія; жал- 
кування, нарікання, ремст, 
храп; скарга. 

Претерпфвать,-піЕть--терпіти, 
витерпіти, перетерпіти, за- 
знавати,знати,  нагибати- 
ся,-гибнутися. М 

Претить -- гидко, огидно, 
бридко. 

Претить -- забороняти, нити, 
заказувати,-зати. оо 

За 

Преткновеніє -спотичка, спо» 
тикання; завада, перешко- 
да. 

Преувеличеніє | -- / прибіль- 
шення. 

Преувеличенньті,-о-- прибіль- 
шений, о 

Преувеличивать-- прибільшу- 
вати, шити, перебірати,- 
брати міру, переборщува- 
ти, -щити. 

Преумньїй,-о -- дуже розум- 
ний, о. 

Преуспівать,-піть - поступа- 
ти, пити. 

Преуспбяніе--поступ. 
Преходящіа--перебутний, ми- 

нучий. 
При-при; за; над; під; 

під час, коло, біля: з. 
Прибавка -- додаток, побіль- 

шення, накидка, надвиші- 
ка; кь цьнь--набавка. 

Прибавленіеє -- придаток, до- 
лучення. 

Прибавпять, вить -- придава- 
ти, придати, долучати,-лу- 

на; 

чити, накидати - кинути, 
надвишувати, підвишува- 
ти, сити. 

Прибавляться,-виться -- підбу- 
вати, підбути, споритися, 
успоритися, більшати, по- 
«більшати, накидатися,- ки- 
нутися. 

"Прибавочнь й-- додатковий. 
Прибаутка--теребенька, при- 

кладка. 
Прибаюкивать,-кать --присип- 

ляти, спати, приспівувати,» 
вати. 

Приберегать,-речь -- доберега- 
ти, доберегти,  заховува- 
ти,-Хховати, 
приховати. 

Прибережньй - надбережний. 
Прибережьве -- узбережжя, над- 

бережжя. 

Прибивать,-бить -- присночу- 
вати, снотити (пришибать); 
прибивати, - бити; (прочву 
дождемь) заплікувати,- 
плескати. З 

Прибивка--прибивання. 
Прибиратель, ница -- попрят- 

ник, ця, спрятник, ця. 
Прибирать -- спрятувати, - 

переховувати, 

- зати, прятати, попрятати; 

забірати, - брати; (благо» 



устраивать) кукобити, при- 
кукобити. 

Приближать, зить--зближати, 
зблизити, поблизити 

Приближаться,  приблизить- 
ся--наближатися, наблизи- 
тися, доближатися, близи- 
тися, зближатися, зблизи: 
тися, надближатися, близи- 
тися, доступатися, питися. 

Приближеніе--приблиз, . наб- 
лиз; мат.--приближність. 

Приближенность - близькість. 
Приближенньй -- близький, 

прибічний. 
Гіриблизительность -- 

близність. 
Приблизительньій -- приближ- 

ний; зближальний. 
Приблудившійся, приставшій 

(о животн.)- приблула. 
Приблудиться-приблудити до 

чого. 
Прибой--прибій. 
Приборка -- прятання, 

нина. 
Приборь--(снаряль) пристрій, 

прилад; (приборка) пря- 
тання; (столовьшй) куверт. 

Прибрасьівать, бросить - при- 
кидати, підкидати,-кинути. 

Прибрежье-- побережжя, по- 
бережина, узбережжя. 

Прибрежньй--надбережни й 
Прибрести, притащиться 

приплентати,  приплента: 
тися, примотатися, причва- 
лати, присунбелитися. 

Прибьвать,-бьть --підбувати, 
підбути, приникати, - ник 
нути; (вь гости) загостити. 

Прибьвающій (вь количествіь) 
-- прибутний. 

Прибьвшій издалека 
лешній. 

Прибьлой (о вод) -- прибу- 
тний. ; 

Прибьль, доходь--прибіч, ри- 
хта, набіжка,  пожиток, 
хвайда, зиск, користь, при- 
буток; підбування. 

Прибьільность--спориня, рих- 
тальність, пожиточність, 

- хвайдовість, зисковність, 
Прибьльньй -- рихтальний, 

пожиточний, хвайдовий, 
зисковний. 

Прибьтіг--прихід, приїзд. 
Прибігать,-гнуть (кь кому) - 

удаватися, удатися до кого. 

при- 

прята: 

да 

Приближать--Привиленій, 

вад п Прибьгать -- надбігати, 
| приг- бігти, прилопотіти, 

натися. 

Прибіжище -- притулок, при- 
с овище. 

| Приваливать, лить -- (навали- 
вать, насьпать) накочува- 
ти, накотити, пригортати, 
-рнути; (кь гристани, бе- 
регу) припливати, - плити, 
прашибати, - шибти; (но 
множествь) насунути, на- 
товпитися, згромадитися. 

Приваль--спочинок, відпочи 
нок; (кь берегу) приплию, 

і пришиб. 
| Приваринать,-рить 

рювати, рити. 
Приварина--привара. 

Приварка--приварок; вариєо. 
Приведеніе -- припровід; на- 

від. 
Привезеніе--привозини. - 
Привереда--комиз, комиза. 
Привередникь,-ца--перебендя, 

перебендюх, замишлянець, 
-нка,-ниця. 

 Приєерецничать -- перебендю- 
| вати, коверзувати. 

| Приверженець, ница--насліло- 
її вець,-виця, відданець, ни- 

ця, 
приверженность відданість. 
Приверженньй --відданий. 
Привертьвать, - рнуть -- при- 

кручувати,-тити. 
Прививальньй -- щепний. 

| Прививальщикь -- см. приви- 
ватель, 

|| Прививаніе--щеплення. 
| Прививатель,ница -- щегій, 

щепільник,-ця. 
Прививать,-вить-- щепити, га- 

щіпляти, защепити 
Прививка--щеплення. 

| Прививной -- щеплений, при 
| щеплений. 
і Прививокь--щеп, щепа. 
«Прививочньй -- см. Прививаль- 

-- прива- 

ньй. 
Привидініе -- чмара, чмана, 

привид, потороча, мара, 

Привиді8ться -- прибачитися; 
приснитися; здаватися, зда- 
тися. 

Привилегированньй-- уприви- 
лейований. 

Привилегія--привилей. 

і 
| маняк, маняка. 



Привинчивать,-вжитить --при- 
кручувати,-крутити. 

Привирать,-врать -- прибріху- 
вати, побріхувати,-хати. 

Привлекательность -- поваба, 
принадність, знадність, на- 
добність. 

Привлекательньй, 0 -- при- 
надний, шпривабний, при- 
вабливий, зналний, 
ний, о. Я 

Привлекать, привлечь -- на- 
дити, знаджувати, знадити, 
вабити, приваблювати,-ва- 
бити,  повабити,  пасити, 
приласити; (интересозать) 
рупити, порупити; (поощ- 
рять) заохочувати,-хотити; 
(кь суду) запозивати, за- 
пізвати. 

Приводить,-вести--приводити, 
-вести, припроваджувати, 
-вадити; (факть, доказа- 
тельства) покликатися, 
-кликатися на:(вь сознанієе) 
-очучати, очутити; (вь дви 
женіє) розрушати, розру- 
шити; (вь изнеможеніе) ви: 
бивати,, вибити з сил; (вь 
порядокь) ташувати, ута- 
шувати; впорядковувати, 
-кувати; (вв порядокь се- 
бя) припоряжатися,-дитися: 
(вь отчаяніе) роспуки 
завдавати, дати; (вь ярость) 
розлютовувати, тувати. 

Приводь--припровід; (цитата) 
питація; (указаніе, ссьшлка) 
покликання на. 

Привозить, везть--привозити, 
-везти. 

Привозньй--привезений, при- 
возовий. З 

Привозь--дувіз. 
Приволакивать,-лочь 

тягати,-гти. 
Приволакиваться, - локнуться 

--женихатися, ідлабузни- 
тися. 

Приволье--пригодля, прелоз- 
вілля, прелузвілля, дозвіл- 
ля, нагул. 2 

Привольньшй- -дозвільньій, пре- 
дозвільний, привільний. 

Привораживать,-рожить -- ча- 
рувати, причарувати. 

Привратникь--воротарь, заво 
рітник. - . 

Привставать,-встать -- підво- 
витися, вестися. 

-- при- 

надоб- 

-  Привинчивать--Пригибать. . 853 

Привьканіе--звикання. 
Привькать,-кнуть -- звикати, 

привикати, навикати,-вик- 
ти,викнути, призвичаюва- 
тися, узвичаюватися, - Ча- 

ітися, принатурюватися, 
туритися, утрупатися, охмо- 
лостатися. 

Привькшій--звиклий, привик- 
лим. 

Привьчка-- звичка, завичка 
навичка, звик, повичка, на- 

лога, призвичайка, унада, 
призвичаяння, уклад. 

Привьчньй--звичний (до чого). 
Привьска- теліпанчик. 

Привіьсь--довага, доважок: 
Привітливьй -- привітний, 

приятний. 
ПривЬтственньй - вітальний. 
Привітствіє"-вітання, приві- 

тання. 
Привітствовать--звітати, ві- 

тати, привітати. 
Привіть--привіт, при 
Привіьшивать, -сить 

"чепляти, - пити; 
вати,жити. 

ання. 
при: 

приважу- 

; Привядать, вянуть -- в'янути, 
прив'янути. « 

Привядшій--прив'ялий. 
Привязанность--прихигля. 
Правязанньй--прихильний. 
Привязной--припонений. 
Привязчивость -- учепистість, 

навратливість. 
Привязчивьй учепистий, 

навратливий, причіпливий. 
Привязьвать, зать--прив'язу- 

вати,-зати, поприв'язувати, 
припинати, г'Яясти, попри 
линати, нав'язувати, нав'я- 
зати, присиляти,-силити. 

Привязькваться, -заться--чіпля- 
тися  чіпатися, причепи- 
тися, Ггвоздитися, пригвоз- 

дитися, сопатися, присо- 

татися, сучитися, присучи 
тися, приклепатися, уко- 
снутися. - 

Привязь--пригін, упон. 
Пенвяливать, лить -- прису- 

шарювати,-рити. 
Пригарь--згарь, пригара, сма- 

лятина. 
! Пригвожденіє-прицвяхування. 
Пригибать,-гнуть-- надгинати, 

надігнути, згинати,  зіг- 
нути. і 
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Приглаживать--глалити, при: 
гладжувати, мускати. 

Пригласительньй-- запросний. 
Приглашать, сить - запрошу- 

вати, запросити, запроху- 
вати, запрохати, закли- 

кати, - кликати; нанимать-- 
єднати, поєднаги, згедити. 

Приглашсніс  запросини, за- 
прохання, закликання. 

Приглашенньй - запроханий 
Приглушить -- приглушити. 

притлумити. 
Приглядка--наглял. 
Приглядньй--гожни, ловкий. 
Приглядьвать, дьть -- нагля- 

лати, глянути: ся --придив 
лятися,- витися. 

Приглянуться -- припасти до 
серця, в око впасти, при- 
пасти до вподоби. 

Приговаривать,-рить --прика- 
зувати, приказати, припо- 
відати, вісти, примовляти, 
-мовити; присуджувати, 
-дити. 

Приговорь -- вирок, присуд; 
оправдательньшй - виправд- 
ний вирок; обзинительньй- 
засуд. 

Пригодиться -- знадобитися, 
згодитися, здатися на, при- 
датися на. 

Пригодность--здатність, при- 
датність, спосібність, здіб- 
ність. 

Пригодньй -- здатний, спосіб- 
ний, придалий, придатний, 
згідний, згідливий, здібний, 
догідний, прикладний. 

Пригоже--гоже. б 
Пригожесть -- гожість, хоро- 

ство, уродливість, штап- 
ність, ловкість. 

Пригожій -- гожий, штапний, 
уродливий, доладній, лов- 
кий. 

Пригонять, - гнать (прилажи- 
вать)-модлувати, -замодлу- 
вати, припасовувати, сува- | 
зи, споювати, споїти, хва- 
сувати,прихвасувати, (скоть) 
пприганяти,-гнати; (льсь по 
рькЬ) сплавляти, вити. 

Пригорать,-рЬть --припаляти 
ся,литися, присмагнути. 

Пригородньй -- підгородній, 
передміський. 

Пригородь -- підгородня, під- 
городця. 

Приглаживать - Придерживать. 

Пригорокь пагорок, перего- 
рок. 

Пригоршня-- пригірш, жменя. 
Пригорівлое (вь кушаньб) -- 

пригара. 
Пригорьльй 

пригечений. 
Пригорюниваться, - ниться -е 

журітися, зажуритися. 

припалений, 

Приготовительньшй - пі)готон 
чим, приготувальний. 

Приготовленіє -- готування, 
приготога, лаштування, ла 
тодження. 

Праготовля ть, ТовИигь- споряд 

жати, спорялити., готувати, 

приготувати, лагодити, на- 
заголити, о лагодити, лайі- 

тувати, налаштувати, обла- 
лувати. 

Приготовляться, приготовить 
ся -- споружатися,ружити- 
ся, налагоджуватися,- лаго- 
дитися, наряджагися, на- 
рядитися, строітися, ки 
строітися. 

Пригребать,-гресть -- пригор 
тати, - рнути; пригрібати, 
-гребти. 

Пригрезиться--приверзтися. 
Пригрозить -- загрозити, по- 

страхати. 
Пригрівать,гріть - пригріва- 

ти,-гріти, 
Пригульньй--приблудний. 
Придаваємьій--наданий, 
Придавать, придать -- надава- 

ти, надати, додавати, при- 
давати,-дати;- значеніє--на- 
давати ваги. 

Придавливать,-вить -- пригні- 
тати, гнітити, притискати, 
-тиснути, надушувати,-ши- 
ти; (садясь) присідати,-сі- 
сти. 

Приданов--віно, посаг. 
Придатокь--додаток. 
Придаточньй--додатковий. 
Придача--придача. 
Придверникь, - ца -- дверник, 

дверниця. 
Придвигать, двинуть --прису- 

вати, -сунути. 
Придвигаться,-нуться--досува 

тися, досунутися, підсува- 
тися, сунутися. 

Придворньй--надвірній; 
-придворець. 

Придерживать,-жать - притри- 
мувати, мати, з 

сущ. 



придерживаться - призрачиьий. 

Придерживаться,  исполнять 
--певнити (що). 

Придираться, -драться-- скіпа- 
тися, доскіпуватися, доскі- 
патися, прикопуватися, ко- 

патися, накопатися, чепля: 

тися, причепитися, сікати- 
ся, присійкатися. 

Придирка--прикліп, приклеп- 
ка, зачіпка, причіпка. 

Придирчивьій -- причіпливиї, 
нападкуватий, напасний, 
пенякуватий, собакувагтии. 

Придирщикь, ца -- причипен- 
дя. напасник,-ця. 

ПриднЬпровскій--наддніпрянсь 
кий. 

Придніьстровскій--наддністря 
нський. 

Придорожная  иголка, раст. 
Гусіт Баграгит --дереза, 
повій. 

Придорожникь, раст. Роїїідо 
пит аїсиіаге - спориш 

Придорожіьй - придорожний. 
Придуманньй - змислений, ви 

гаданий. | 
Придумьваніє -- умишляння 

примишляння;  (измьшле- 
ніе)--мусування. 

Прилумьівать, думать -- уми- 
щляти, умислити, прими: 

шляти, мислити, змисля 

ти, - лити, намислювати, 
мислити, мудрувати, уму 
друвати. 

Придуроватьй -- прителелку- 
ватий, пришелепуватий, 
придуркуватий, кручений, 
безлепкий. 

Придурь-дурина. 
Придьханіе - придих. 
Придьхательньй-тпридиховий. 
Придьхать--придихувати. 
Придівать,-дьть -- причіпля 

ти,-чепити. 
Придіфлка--приправа. 
Придьльвать,-лать-- пришту 

ковувати,  приштукувати, 
приробляти, доробляти,- 
бити, примайстровувати,- 
рувати, приправляти,-пра- 
вити, підкидати,-кинути. 

Прижаривать, -рить-- припіка- 
ти, пекти, припаляти,-ли- 
ти; присмажувати, жити. 

Приживалка,--дармойдка, по- 
хлібниця. 

Приживать, - жить -- родити, 
породити. 

4 
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Прижиганів--припікання, ви- 
пікання. 

Прижигать,- жечь -- припіка- 
ти, пекти, припалювати,- 

лити. 

Прижигь- Опік. 
Прижимать, - жать | (прила- 

вить) -- тиснути, притис- 
нути, утискати, утиснути; 
(обнимать) тулити, приту- 
лити, горнути, пригорта- 
ти,рнути. 

Прижиматься, прильнуть -- 
пригортатися, пригорнути- 
ся, притулятися, - литися; 
(кь стін) дотулятися,- 
литися. 

Прижимь--притиск. 
Прижитьй (ребенокь)--жиро- 

вий. 

Прижиться -- призвичаїгися, 
звикти. 

Пражмуривате,-рить (глаза) - 
приплющувати,  приплю- 
щити, примружувати , - 
жити. 

Празадумьваться, - маться -- 
замислятися,-мислитися, 

Призанять -запозичити. 
Призапасить--узапасити. 

| Призатихнуть принишкти. 
; Призваніве--поклик; (способ: 

ность) здатність до, хист, 
здібність. 

Приземистьй -- осалкуватий, 
арлуватий,  приземкува- 

тий, присадкуватий. 
Призирать,-зрівать,- зрьть -- 

опікуватися ким, піклува- 
тися за кого. 

"Признавать, знать -- визнава« 

теезнати; (узнавать) уга- 
дувати, "дати, пізнавати, 

пізнати; приймати, прий- 
няти за що; свонмь, при- 

нять в» своє общество - 
присвоїти; (по»езньтмь) 
визнати за користну річ. 

Признакь--покміть, призна- 
ка, ознака. 

Признаніе -- визнаття. 
нання. 

Признательньй, -0 -- вдяч- 
ний, о. 

Призорь--догляд. 
Призракь -чмара, чмана, ма- 

ра, привид. 

виз- 

і Призрачньй--химерний, фан- 
тастичний, вимріяний уяв- 

| ний. . 
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Призрініє- опіка,  піклуван- 
ня, догляд, дбання. 

Призьвать, звать -- прикли- 
кати, закликати, - кликати. 
накликати, накликати; про- 

сити; (вь свидьтели) свід 
читися. 

Призьвь (на воен. службу)-- 
призва; приклик, заклик; 
(воззваніє) відозва; (зовь) 
жлик, поклик. 

Призьвньй -- призвовий; за- 
зивний. 

Приказаніє, распоряженіє -- 
наказ, загад. 

Приказньй--канцелярійний: 
Приказчикь (большакь, стар- 

шій)-заказник; (вь мага- 
зинь) крамарчук. 

Приказь--наказ, росказ, за- 
гад; (присут. місто) кан 
целярія. 

Приказиваніе- загадування. 
Приказьвать,- зать -- наказу- 

вати, наказати, загадува- 
ти, дати, веліти, звеліти, 
росказувати, - зати; (изда- 
нать указь) декретувати, 
задекретувати. 

Прикальвать,-колоть -- ШПИ: 
лити, пришпилювати,- лити, 
припинати, - п'ясти, при- 
стромлювати. мити, при 
штрикувати, кнути; (доби- 
вать) доколювати, заколю- 
вати, лоти. 

Прикармливать, - кормить -- 
принаджувати, -надити. 

Прикасаться,нуться -- дойма- 
тися, донятися, дійматися, 
дійнятися, торкатися, до 
торкнутися, дотикатися, 
діткнутися. 

Прикатиться--накотитися. 
Прикидка -- прикид; прива- 

жок. 

Прикидчивьій-- потайний; чіп- 
кий, пошестний. 

Прикидьгвать, дать, нуть-при- 
кидати, кинути; підкидати, 
-кинути, докладати,-класти; 
приважувати,-жити; примі- 
ряти,-міряти. 

ШПрикидьваться, прикивуться 
--удавати, удати кого; (ду- 
ракомь) дурманитися, по- 
дурманитися; (о болізни) 
підкидатися, підкинутися, 
причіплятися,  -чепитися, 
приятрюватися, -Ятритися. 

Приврініє-Прикрашенньй. 

Прикипать, -піть - прикипати, 
«пити. 

Прикипь--привара. 
Прикладной--досвідний, прак 

тичним. 

Прикладь--придача; (ружейн.) 
кроса. 

Прикладьванів--туління, при- 
кладання. 

Приклагьвать,-ложить--тули- 

ти, притулити; докладати,- 
класти; (печать) приклада- 
ти,ложити. 

Прикладьваться, приложить- 

ся (кь кресту, священ. пред- 
метамь) -- знаменуватися, 
познаменуватися. 

Приклейть (столярн. клеемь)-- 
прикарючити. 

Приклепьвать, -пать--закліпу- 
вати;-клепати. 

Приклоненіе--прихил, нахил. 
Приклонять,нить -- прихиля- 

ти, нахиляти, лити. 
Приключаться,-читься -- тра- 

плятися, питися, ставати 

ся, шстатися,  укидатися, 
укинутися. 

Приключеніе -- приведенція, 
пригода, трапунок, оказія, 
придибашка. 

Прикованность--прикуття. 
Приковьвать,-ковать -- прико- 

" вувати, кувати,-кути. 
Приколачивать,-лотить -- при- 

бивати,-бити. 
Приколдовать 

причаклувати. 
Приколка -- припинання, 

шпилювання. 
Прикомандированіє -- приря- 

дінка. б 
Прикомандировьвать, -ровать 

--приряджувати,-дити. 
Прикопить, пріобрьсти немно- 

го--прикорпати, назбирати. 
Прикормка - принада. 
Прикорнуть--куликнути, при- 

корхнути. 
Прикосновеніє -- дотикання, 

торкання, доторк, дотик. 

Прикосновенньй, причастнвьій 
--привинний, причетний до. 

Прикось--косина; зизоватість. 
Прикочевать--накочувати. 
Прикраса--оздоба. 
Прикрашать, украшать - кра- 

сити, оздоблювати. 
Прикрашенньй (сь виду) - 

личкований, " 

учарувати, 

за- 



Прикрикивать--Примежевьійать, 

Прикрикивать, -кнуть -- грима- 
тиумнути. 

Прикрой -- прикроєння; при- 
кравок. 

Прикручиниваться, -ниться -- 
журитися, зажуритися. 

Прикрьгвать,-крьїіть -- укрива- 
ти, накривати,-крити; (печь) 
притущкувати;  (маскиро- 
вать) личкувати, заличко- 

вувати, кувати; (воен.) за- 
слонювати, -нити, затуля- 
ти,-лити; захищати, стити; 
крити, покрити, . ховати, 
сховати. " 

Прикрьтів -- накриття; (защи- 
та)--затула, захист. 

ПрикріЕпа--примоцина. 
Прикріпленіе--примоцювання. 
Прикрьплять, пить - примоць- 

овувати,цювати; припина: 
ти;,-п'ясти. 

Прикупать,-пить- -докуповува 
ти,-купляти, пити. 

Прикупка--прикупно; (вь кар- 
тахь) докуп. 

Прикупной--докуплений, при- 
куплений. 

Прикурнуть, вздремнуть--при- 
корхнути, куликнути. 

Прикуска--прикуска. 
Прикусьвать, сить-- прикушу- 

вати,сити. - 
Прилавокь--ляда. | 
Прилагательнов имя -- при 

кметник. 
Прилаживать,-ладить--урихто- 

вувати, тувати, пририкто- 
вувати,-тувати, припасову 
вати, сувати, припускати, 
стити, хвасувати, прихва- 
сувати, приштуковувати,- 
кувати,  приличковувати, 
приличкувати, модлувати, 
примодлувати, примощува 
ти,-стити, | приправляти,- 
правити. 

Прилаживать, ся, приладить, 
-ся -- приладновувати,-ся, 
приладнати,"ся, моститися, 
примощуватися, -моститися. 

Приласкать -- примилувати, 
приголубити; (привітливо 
обойтись) пожалувати. 

Прилегать,-лечь -- прилягати, 
лягти. 

Прилежаніе--працьовитість. 
Прилежащій--прилеглий. 
Прилежньй, - о -- працьови- 

тий,-е, і 
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Прилетать,-тіть -- прилітати, 
глетіти,-линути. 

Прилеть--приліт. 
Приливать,лить -- підливати, 

доливати,-лляти,-лити, під- 
сипати, досипати, сипати; 
прнпливати, напливати, 
-плинути. 

Приливь -- доплив, 
геогр.- приплив. 

Прилизанньй--зализаний. 
Прилизьвать,- лизать--прили- 

зувати, лизати. 
Прилипать,-пнуть -- улипати, 

-пнути, підлипати, - липти, 
припадати,-пасти. 

Прилипчивьй-(о болізні) чіп- 
кий, липкий, причіпний. 

Приличествовать личити, 
шталтити, приставати, при- 
ялечувати, приялечати. 

Приличієе -- звичайність, зви- 
чай, пристейність. 

Прилично -- чля, пристойно, 
гоже, до звичаю, як слід; 
(кь лицу) праялечно. 

Приличньк-- звичайний, при- 
стойний, гожий. 

Приловчиться -- примірятися, 
приладнатися. 

Приложеніг--(что приложено) 
додаток; (примЕненіе) при- 
стосування. 

Прильнуть -- прилипти, при- 
горнутися, притулитися. 

Приманивать,- нить -- прина- 
джувати, принадити, зва- 
бляти, звабити, заваблю- 
вати, - вабити, наваблюва- 
ти, звабити, надити, пона- 
дити. 

Приманка--зваба, онада, при- 
нада, заманка, ваба, го- 
ваб; (для рьбь, звбрей) по- 
живок. 

наплив; 

; Приманщикь,-ца --принадник, 
-ця. 

Примасливать, -слить - при- 
мадувати, мастити. 

Примачивать,-мочить - примо- 
чувати, змочувати, намо- 

чувати,- чити; (обрьізгать) 
прицяпати. 

Примащивать,-мостить -- при- 
мощувати,-мостити. 

Примащиваться, моститься -- 
умощуватися, умоститися. 

Примежевьвать,-жевать--при- 
різувати,-затн. 



38 Придмерзать--Їриносибь. 

Примерзать,-знуть -- пркмер- 
зати,-зти, прикипати,-піти. 

Приметать, сметать (шить) -- 
нажнянти, прижилувати. 

прифастригувати. 
Примиреніе - змирщина, зами 

рення, поєднання, миріння. 
Примиритель,-ница -- прими- 

рець, рниця. 
Примирительньй -- примир 

ний, (порозумінний, поєд 
нальний. 

Примирять,-рить--годити, по- 
годити, єднати, поєднати. 

Примиряться - риться --Годи- 
тися, погодитися, мирити, 
замирити. 

Примиряющій -миротворний. 
Примолкнуть -- замоекти, за: 

нишкнути. 

Понмоль-- намел. 
Примораживать,-розить -- за- 

морожуватн,-розити. 
Приморокій- надморський. 
примочка- примочузання, на 

волога. 
Примочная трава, раст. Сат- 

рапиіа Тгаспеїїшт -- дзво- 
ники; С. діогегаїа -- ску- 
чень, капшушки. 

Примчать,-ся-- пригнати, ся. 
Примькать,- мкнуть--приляга 

ти, межувати; прилучати- 

ся,-читися. 
Примькающій -- прилеглий, 

поміжний; пристайний. 
Приміненіе - пристосування, 

застосування. 

ПримЬнительно кь чему - 
стосовно до чого, згідно 

з чим, з оглядом на. 
Приміфнительньй -- стосовний 

до, згідний з. 
Примінять, нить, ся (кь чему) 

прикладати, прикласти, 

пристосовувати, - сувати, 

приламлювати, ломити,-ся 
(ло чого). 

Примірно--прикладно,  взір- 
цево; приближно. 

Примірньй, -- (образисвьй) 
«прикладний, взірцевий: 
приближнир. 

Примерь -приклад, призвіл. 
Примрять,-рить --примісяти, 

«міряти, прикидати,кину- 
ти, модлувати, примодлу 
воти; (обувь) прибувати, 
бути. 2 . 

Примібсь -примішка, домішка. 

; Приміта- призначка, прикмета, 
ціха, знак, ознака. 

Примітливьй -- укмітливий,. 
спостережливий, уважний, 
бачний. 

Примітньй- заміткий, мітки", 
видкий. 

Примбчаніе- увага. 
Примьчательньй, о--знамени- 

тий, о. 
Примічать,-мітить-- кметити, 

укмічати, укмітити, наба- 
чати, - бачити,  назоряти, 

і -рити, запримітити, підоз- 
і ріти, постерігати,-регти. 
Примішивать,-шать --умішу- 

вати, шати,  примішуват її, 
домішувати,"- шати; уплу- 
тувати, тати у що. 

Принадлежать-належати до. 
Принадлежащій -- належний, 

належитий,  приналежний 
до. 

Принадлежность -- (свойство) 
належність, приналежність; 

(орудіє, пруборь) примусія, 
причандал, пристрій, при- 
лад, справилля; (качестно) 
властивість, прикмета. 

Принаряжать,-дить, - ся--при- 
чепуряти, начепуряти,-рити, 
припоряжаги,-дити,-ся. 

Приневоливать,лить -- зане- 
волювати, заневолити. 

Принесеніе--приносини; -при- 
сяги зложення присяги. 

Приникать, ккуть -- притуля 
тися, литися. 

Приниматель,-ница--приємець, 
-миця. 

Принимать,-нять -- приймати, 
прийняти. відбірати, віді- 
брати, отримувати,-мати, 
одержувати, одержати, 

Приниматься, няться- братися, 
узятися до, захожуватися, 
дитися; (о раст.) зароджу- 
ватися, дитися. 

Приноравливать,-ровить- при- 
сгосовувати, - сувати, при- 
пасовувати, сувати. 

Приноравливаться, - ровиться 
--приламлювгтися, прило- 
митися, принатурюватися, 
-туритися. 

- Приноровка -- пристосовина, 
| | припасовина. 
Приноситель, ница -- принос- 

ник, ця. 
! Приносить,-несть приносити, 



Приносньй-- Приприжна. 

Підносити, заносити,-нести, 
попоиносити; (кь берегу) 
прибивати, бити: (подавать) 
доношати, доношувати. 

Приносньй--принесний. 
Принось--приносини. 
Приношеніє | (благодарность) 

--пайда; (дарь) почестка; 
(пожертвованіе) принос, 
приносини. б; 

Принудительньй- "примусовий, 
поневільний. 

Принуждать,-дить-приневолю- 
вати, приневолити, при- 
мушувати, примусити, уси- 
ловувати, усилувати, зму- 
шати, змушувати, змусити, 

зневолювати, зневоляти, 

-волити, заневолювати,-во- 
лити, принукувати, спонук- 
нути, невколити,  понево- 
лити. 

Принужденіє- принука, при- 
мус, фрика, мус, силування, 
присилування, по пр'ю-з 
мусу, з примусу,з принуки. 

Принужденньїй, о--силуваний, 
вимушений, змушений, не- 
природний, о. 

Принятіе -- приняття; 
-вжиття заходів. 

Припадать,-пасть -- упадати, 
упасти;  притулятися, ли- 
тися. 

Припадокь--напад. 5 
Припадочньй--нападовий. | 
Припаздьвать,-дать -- припіз- 

нятися,-нитися. 
Припайвать,-паять--лютувати, 

прилютувати. 
Припайка-- Пригютовина. 
Припарка--Фклад. - 
Припасать, сти -- настачати, 

міьрь 

настарчати,-чити, назапа- 

сити. 

Припась--запас; сь сьвстньє 
-харчі 

Припахивать -- приорювати; 
(о запах) тхнути, відго 
нити. 

Припашка--прибрка. 
Припекь-- (солнечньй) при 

грів; (вь хльб5) набуток. 
Приперчивать,-чить заперцю- 

вати, запеочити. 
Припирать,-переть -- причи- 

няти, - нити; притискати, 
-снути. 

Приписка-- припис; упис, 
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Приписной -- додатковий; за- 
писаний, уписаний. 

Приписьвать,сать -- ропису- 
вати, сати; уписувати,-сати:; 

покладати, класти на карб 
чий. 

Приплата -доплата; надплата. 
Приплестись--придибати, при- 

сунбелитися, причагати, 

приплентатися. 
Приплетать,-плести -- приплі- 

тати, - плести; втручати, 
втрутити до чого, ув'яг 
вати,-в'язати у що. 

Приплодньй -- приростковий, 
приховковий. 

Приплодь--приросток, при- 
плід, о наплід, о прихомок, 
доховок. 

Приплюснутьїі - приплюєклий. 
Приплющивать, - плюснуть 

-припгліскувати, скати. 

Приплясьгвать -- підтанцьову 
вати. 

Приподнимать,-днять -- підно- 
сити, - нести; підводити, 
«вести; (отворачивать квер- 
ху) закопилювати, закопи- 
лити; (платье) піднімати, 
-няти; ся-підноситися, під- 
водитися. 

Приполокь--поличка. 
Припоминанієе -- нагадування, 

пригадування. 

Припоминать,-мнить-- нагаду- 
вати, нагадати, набагнути, 
набагнутися, згадувати, - 
дати. 

Припоминаться, вспоминать- 
ся,-ниться -- нагадунатися, 
нагадатися, пригадувати - 
ся,-датися. 

Припорошить--припорошити. 
Приправа -- присмака: (жир- 

ная) омаста; (кь борщу) за- 
смажка. 

Приправлять, приправить -- 
заправляти, заправити, за- 
смачитн, посмачити. 

Приправляться, приправить- 
ся -заправлятися, заправи- 
тися, 

Припрашиваніє -- припроха, 
припросини. 

Припрашивать, просить -при- 
прошувати, (сити. 

Припрьгивать, гнуть--підско- 
кувати, скочити 

Припрьжка »- підскоки; вь 

4 
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припрьжку -- у підскоки, 
вискоком, скоком, підско- 
ком. 

Припрягать, -прячь --прибичо- 
вувати, чувяти; (вь пару) 
припаровувати, рувати. 

Припряжка--підпряжка. 

Припряжной -- припряжений, 
прибичований. 

Припрятьвать,- тать--ховати, 
приховати. 

Припугивать,-гнуть -- страха- 
ти, настрахати. 

Припускать, стить--підпуска - 
ти, стити; (пускать шире) 
надавати, дати; (пуститеся 
біьгомь) чкурнути, дреме- 
нути; (о дожді) пірити, пе- 
ріщити. 

Припутьвать,-тать -- приплу- 
тувати,-плутати. 

Припухать,-хнуть- підпухати, 
підпухнути, набрякати, 
-брякти. 

Припухлость-пухленина, пу 
хлина, пухлятина. 

Припухльй--спухлий. 
Припьживать, -жить --клейту- 

шити, приклейтушити, 
Припівь--приспів, приспівок. 
Припялить --прип'ясти. 
Приработьгвать, -тать --приро- 

бляти, бити. 
Приравнивать, -нять-- прикла 

дати,-класти, пристосову- 
вати,-сувати; прирівнюва 
ти,няти; рівнати, вирів:- 
нати. 

Прирастать, - расти -- приро- 
стати,-рости. 

Гриращать,-рас. ть - приро- 
щувати,-стити, побільшати, 
-шити. 

Приращенів -- приріст, при 
буток. 

Природа -- природа, натура; 
(живая)--животвір. 

Природньй--природний: при- 
роджений; родовитий. 

Природоописательньй-п риро- 
дописний. 

Прирожденньй - дорідний, до 
рідливий, рождений. 

Приростокь -- приросток, на 
рісток, 

Прирость--приріст. 
Приросшій-- прирощений. 
Приручать,ручить -- свфіти, 

усвоїти. 

Йрипрягабь--Йрибматриват. Р 

Прирученньй -свійський, жа» 
ваний. У 

! Прирівзка (земли)--надача. - 
Прирбзьвать,-зать -- прирізу- 

вати,-зати; (0 земль) нада: 
чувати, чити. 

Прирізной--прирізаний; нада- 
чений. 

Прирьчье--поріччя. 
Приріьчньй - надрічний. 
Присасьвать, - сосать -- при- 

смоктувати,-тати. 
Присваийвать, своить -- при 

влащати, привластити, сво- 
іти, присвоїти, собічити, 
засобічити. Й 

Присватьваться -- насватува- 
тися. М 

Присвоеніе--привлащення. 
Присвоитель,-ница -- привла- 

сник, ця. 
Прискакать--прискакати, при- 

гнатися. 
Прискокь--прискік. 
Прискорб'є -- сум, смуток, 
журба. з 

Прискорбньй,-о -- смутний, 
журний,-о. 

Прискучивать,-чить -- набри- 
дати, бриднути,  осоружа- 
ти,-ружити. 

Присланивать, нить,-ся-- при- 
туляти, прихиляти, - ли- 
ти,-ся. 

Прислоненіе -- притул, 
хил. 

Прислуга -- слуга; (собир.) - 
наймиття, слуги, челядь. 

Прислуживаніе -- услуга, ус- 
лугування, прислуговуван- 
ня. 

Прислуживать--слугувати, ус- 
лугувати. 

Прислуживаться, - житься -- 
підслужуватися,-житися. 

Прислужливость »- прислуж- 
ність,  услужність. 

Прислужникь, ца- слуга, ус- 
лужник, - ця, похлібець,- 
бниця. 

Прислушиваніє -- прислухан- 
ня, прислух. 

Прислушиваться, - шаться -- 
причуватися,  причутися, 
прислухатися, слухатися. 

| Присльшаться- почутися. 
Присматривантіе--доглядання, 

догляд, наглядання, на 
гляд. 

при- 

Присматривать, - мотріьть -- 



Присматриваться -Приступать, У/1 

приглядати, доглядати, на- 
глядати, глянути; назира- 
ти, стерегти, пильнувати, 
припильнувати. 

Присматриваться, - рвться -- 
призиратися,  призрітися, 
додивлятися, витися. 

ПрисмиріЬльй -- притихлий, 
принишклий,  утихомире 
ний. 

Присмиріть-- утихомиритися, 
зм'якшити, притихти, при 
чишкнути, поплохшати. 

Присмотрщикь, - ца - нагля- 
дач,-чка, доглядач,-чка. 

Присмотрь -- нагляд, нагля- 
дання, згляд, дозір, при- 
зір. 

Присниться--приснитися. 
Присовокупленіє -- прилучен- 

ня, додаток. 
Присовокунлять, пить -- при- 

лучати, долучати, залуча 
ти, чити, додавати, дати. 

Присовітовать -- прирадити, 
прираяти. 

Присовдиненіе,--прилука, до 
лучення, прилучення; (вь 
компанію) пристани. 

Присоединительньшй-- прилуч- 
ний, дслучний. 

Присоединять,-нить -- прилу- 
чати, догучати, чити, при 
єднувати,єднати;  додава- 
ти, дати. 

ПрисосЬьживаться, - диться -- 
сусідитися, присусідитися, 
примощуватися, - ститися, 
присербитися, присанабо- 
житися, григніздитися. 

Приспособленіе- пристосуван- 
ня, приладнування;  при- 
лад, пристрій. 

Приспособлять, "бить --присто 
совувати,сувати, прилац- 
новувати,-нувати, прими 

тиковувати,-кувати. 
Приспособляться | биться -- 

принатурюватися. - ритися, 
пристосовуватися, - сува- 
тися, 

Приспівшникь,-ца -- підруч- 
ний,-а; лакуза, 

Приставанье--нав'язь. 
Приставать,-стать (привязьг 

ваться)--нав'язуватися, на- 
посідатися, навратитися, 
уідатися, уістися, сікатися, 
присікатися; (о болізни) 
прикидатися, - кинутися, 

(Пристальньй  -- 

підсахнутися, чіплятися, 
учепитися; (присоединить- 
ся) прилучатися, - читися; 
(прилипать) чіплятися, при- 
чепитися,  приліплятися, - 
ліпитися; (о судахь) при- 
пливати,- пливти, приши- 
бати, шибти. 

Приставка--приставка, 
Приставлять,-вить--дотуляти, 

при'уляти,-лити, пірпера- 
ти, перти,  приставляти, - 
вити. 

Приставной -- приставлений; 
пришизаний. 

Пристальшй  -- приблудний; 
змордований, знебулий. 

Пристальность-- пильність. 
пильний, 

спильна, пильно. 
Пристанище--пристани, при- 

становище, притулок, при- 
чал. 

Пристань --приялав, пришиб. 
Пристегивать,-гать-- поишта- 

пувати, приштапувати, 
гристібати,-бнути. 

Пристегивать, гнуть -- засті- 
- бати,- бнути;  прибичову- 

вати, чувати. ча 
Пристойность--пристойність. 
Пристойньй, -о0 -- пристой- 

ний, 0. ач 

Пристраивать,-ить -- прибудо- 
вувати, прибудувати; опре- 
дЬьлить кь місту--утокми- 
ти, притокмити. 

і Пристроиться, поміститься-- 
приматкобожитися, уток- 
митися. 

Пристрастіе--натала. 
Пристрастньй,о -- наталь- 

ний, о. 

Пристращать,стить кь чему 
--прилюбляти, бити до чого. 

Пристращаться, пристрастить- 
ся - прилюблятися, прилю- 

битися, укидатися. укину- 
тися у що, наважуватися 
-важитися до. 

Пристройка -- прибудова; (ка- 
мен.)-примурок. 

Приструнивать,-нить --струн- 
чити, приструнчити. 

Пристріливать,-лить--застре- 
лювати, стрелити. 

| Приступать, пить (кь чему) 
підступати;- пити; (прини- 
маться за что л,) роспочи- 
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нати, - чати, заходитися, 
здитися, взЯтися до. 

Приступокь--ступійка. 
Гриступь - (крьпости) штурм; 

(кь работ) початок; (до 
ступь) підступ, доступ. 

Пристьїжать, дить -- засором - 
лювати, засоромити, соро- 
міти, усоромиги, устидити. 

Пристьнокь--примурок. 
Пристяжка -прибичовина; по- 

переч. палка для привязьів. 
постромокь - орчик, барок; 
(лошадь) орчиковий кінь. 

Пристяжной--орчиковий. 
Присуждать.-судить --усуджу- 

вати, усудити, присуджу- 
вати, дити. 

Присужденіе--присуд. 
Присутственноє (місто) 

справниця;-ньшй день-служ- 
бовий день. 

Присутствіє присутність; 
(комната) рада, заля засі- 
даннів ради; по воннской 
повинности  присутствіе - 
некрутська управа; - луха, 
сознанія-притомність. 

Присутствовать--бути притом- 
ним, присутнім. 

Присутствующій --притомний, 
присутоїй; сущ. - радник, 
лавник. 

Присушивать,шить -- прису- 
шувати, шити. 

Присущій- властивий. 
Присчитьвать, гать--прирахо- 

вувати, хувати, прилічува- 
ти,чити. 

Присьлать, слать -- н дсила- 
ти,-слати, понадсилати. 

Присьлка--присил, надіслан 
ня; пакунок. 

Присьтать,-сьтать -- посипа- 
ти,сипати, притрушувати, 

- сити,  припорошувати, - 
шити. 

Присьпка -присипка. 
Присьхать,-сохнуть--присиха- 

ти,-сохти. 
Присівь--присівок. 
ПрисЬданіе--присідання. 
Присідать, сЬсть --присідати, 

сісти. 
Присьсть--присід, засід. 
Присьчі--(отня) кресати вог- 

ню; (язькь кому) зав'Язати 
язик. 

Присяга» присяга; ложная-кри- 

Приступокь--Притупливать. 

воприсяга;-гу принести зло- 
жити присягу. 

Присягать, гнуть --присягати"» 
заприсягти 

Присиядка--присіди, присідки. 
Присяжньй--присяглий; сутц. 

присяжник. 
Притаийвать,-тайть -- затаюва- 

ти, йти, ховати, заховати. 
Притайвшись--чайом. - 
Притаптьвать, топтать --при- 

толптувати, топтати. ? 
Притаскивать, щить -- притя- 

гати, гти, припудити, при- 
волікти. 

Притащиться, приплестись-- 
прилемзати,  присурганн- 
тися, присалабонитися, 
припхатися, привіятися, 
присунбелитися, причвала- 
ти, прителіпатися. 

Притвсрньй, о--уданий, при- 
кидливий, неправдивий, о. 

Притворство- прикид, удання. 
Притворствовать--удагаги. 
Притворщикь, па--прикидник, 

-ця, облудник, ця. 
Притеорь-- присінок. 
Притворять,рить -- примика- 

ти, примквути, причиняти, 
нити 

Притворяться,-риться-- удава 
ти, удяти. 

Притираніе--натирка. 
Притирать,-тереть--натирати, 

-лерти. 
Притіскиваніе-притиск. 
Притискивать, тиснуть -- при» 

тискати,-тиснути. 
Притихать, хнуть - ущухати,- 

хти, знишкнути. 
Притокь--вітка, доплив. 
Притомить--змордувати, зму- 

чити. 
Притонь--кішло, кубло, кро- 

вець. 
Приторговьвать,-говать --тор» 

гувати, сторгувати; крама- 
рувати; уторгувати: ся-при- 
цінятися,-нитися. 

Приторносладкій -- прикросо- 
лодкий. - 

Приторньй, о--нудннй, 
крий, о. 

Притрава - принада. 
Притузить-- побити, попобити. 
Притуманиться--затемритися, 

охмаритися. 
Гритупленньій - чопатий. 
Притупливать,-лять -- тупяти 

5 

при- 

. 
« 
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чопити, почопити, потупи- 
ти; затуплюнвати, лити; зрь- 
те--'видивляти, " видивити 
очі. 

Притча - приповість. 
Притькать, -кнуть- припи 

ти, п'ясти; пристромляти, - 
мити. 

Притьсненіе--пригніт, ути-к, 
пригноба, прист яжання, лра- 
та, напогя, 

Притьснитель, ница -утискач, 
"чка, душман, ка, памичі 

чик, ця, напасник, ця, при 
гнобник,-ця. 

Притьснительньй - утисливий, 
пригнобний. 

ПритЬьснять,-нить -- утісняти, 
-нити, утискаїт и, утиснути, 

гнобити, пригнобити, при: 
стязати, стяжити. 

Притягательньй -- понадний, 
притяжний, притягальний» 

Притягиватель--притягач. 
Притягивать,-тянуть -- притя- 

гати, гти; (веревков, жер- 
- дями) притужувати. 
Притяжательньй -- присвої 

ний. 
Притяженів--притяг. 
Притязаніе--домогання, вима 

гання, гпретенсія, догоми- 

нання. 

Притязательньй -- вимагаль 

ний, домагальний, допомії- 
нальний. 

Притязать--домагатися, допо - 
минатися, доправлятися. 

Прифрантиться -- причепури- 
тися, вистроітися. 

Прихваливать,-лить -- підхва- 
лювати, підхХхвалити. 

Прихвастнуть -- похвалитися, 
повеличатися. 

Прихватьвать,-тить -- запори- 
вати, порвати, привлаща 
ти, стити; (призанять) по 
зичати,-зичити; (морозомь) 
прибивати, бити. 

Прихвостень - приший хвіст. 
Прихлебатель, ница -- дармо- 

ід, ка. 
Прихлебьвать,-бнуть--сьорба 

ти,бнути. 
Прихлопьвать, пнуть - ляска 

ти,-снути; (дверима) грю 
кати, кнути. 

Приходить, притти--приходи 
"ти, Йти, надходити, йти:(вь 

голову) спадати, спасти на 

Притча- При ціль. 

| 
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думку; (вь біьдность) на ка- 
пар переходити, йти, зубо- 
жіти; (вь себя) очучатися, 
очутитися, очунювати, очу- 
няти, опростуватися, опро: 

статися; (вь отчаяніс) впа- 
дати, впасти в роспач; (кь 
к.-л. заключенію) лоходи- 
ти, ДІЙТИ ДО ЯКОГОСЬ Вви- 

«новку; (на память) навер- 
чатися,рнутися на думку. 

Пориходньшй- прибуткфвий. 
Приходовать-- прибуткувати. 
Приходорасходная книга - кни- 

га прибутків та видаткія, 
Приходскій - парахвіяльний; 

"священникь- парох. 

Приходь - прихід; прибуток 
(все, что поступило вновк); 
парахвія. 

Приходящій (вь упадокь) за- 
непадучий; (посЬтитель) од- 
відач, одвідник. 

Прихожанинь, пка -- парахві- 
янин,-нка. 

Прихожая -- передпокій, | пе- 
редник. 

Прихожій -- приходько, 
ходько. 

Прихорашиваться - хорошити- 
ся, чепуритися. строітися. 

Прихорошенньш -- чепуркува 
тий. 

Прихотливьі і, о- примхливий, 
примхуватий,  перехочли- 
вий, перебірливий, комиз 
ливий, вередливий, витре- 
бенькуватий, о. 

Прихотникь, ца -- перебендя, 
переборець, псребірник, ця, 

за- 

комиза, " вередун, -ха, ви- 
гадько. 

Прихотничать -- перебендюва- 
ти, примхати, верелувати, 
вигадувати, перебірати, ві- 
требенькувати. 

Прихоть--комиз, примхи, ви- 
гадки, привереди, витре- 
беньки. 

Прихрамвівать-- шкатильгати, 

шкитильгати, штильгати, 

кульгати, штильготати, 
шкутильгати, шкандибати, 
штикуляти, штигуліти, 

шкинтати, шкандиляти, че- 
пуляти, накульгувати. 

Прицьливаться,-ціьлиться--на- 
лучатися, налучитися, при- 
мірятися, міКритися. 

Прицьль -- (мишень) мета; 
з ; , Зм 
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(мушка надь дуломь ору- 
мія) здрінка. - 

Прицьльньй -налучальний. 
Приціниваться, ниться --при- 

цінятися,-нитися, токмити, 
притокмити. 

Прицінка--прицінюзання. 
Приціпа (отростокь у вью- 

щихся растеній) павороз, 
вус, вусик; чіпляння; за- 

чіпка; гачок (крючекь,). 
Приціпиться - учепитвся. 
Приціплять -- чіпляти, уче- 

пити. 
Причаливать,лить -- приши 

бати, шибти, припливати, 
-вти. 

Причаль (пристань у берега) 
-пришиб, приплав; (снасть) 
кодола, линва. 

Причастіє-- закін, дара, сакра- 
мент; грам. дієприкметник. 

Причастникь, ца--причастник, 
«ця. 

Причастность -- мривинність, 
причетність. 

Причастньй--привинний, при- 
четний. 

Причащать,-стить --сакрамен- 
тувати, усакраментувати. 

Причащеніє--сакраментування. 
Прическа--зачіси, Фр зура. 
причесьваніе--зачісування. 
Причесьвать, -сать, -ся--зачісу- 

вати, зачісати, зачісувати- 
ся, зачісатися. 

Причетникь--дяк, церковник. 
Причина--привід, повід, ра- 

ція, причинок; (кь ссорь)- 
задьор. 

Причиненіе--завдання. 
Причинность-- поводовість. 
Причинньй--поводовий. 
Причинять,-нить--завдавати, 

дати, справляти, справи 
ти, поводувати,  споводу- 
вати; горе, непріятность - 
завгорювати,  завгорити; 
безпокойство -- завдавати, 
рати турбот, турбувати, 
потурбувати: -вредь-- шко 
дити, зашкодити, пошко 
дити, понехтувати. 

Причисленіє--залічення; при- 
лучення, приписування. 

Причислять,-лить - - Залічува- 
ти, читч; прилучати, чити 
приписувати, сати. 

Причитаніє -- примовляння, 

голосіння, 

Прицільньй--Прівмньй. 

Причитать,-честь -- залічува- 
ти, чити, прилучати,-чити; 
голосити. 

Причитаться--належати, при- 
падати. 

Причитающійся -належний; -- 
щаяся сумма--належитість, 
належність. 

Причть--причст. 
Причуда--химорода, химородь, 

химера, химерія. 
! Причудиться примрітися, 

примерещитися, приверз- 
тися, здатися. 

Причудливьй,о -- химерний, 
чудний,-о. 

Причудникь, - ца -- химер- 
ник,-ця. 

Причудничать -- химородити, 
химороди гнати, химеру- 
вати, химерити, химороди 
тну.и. 

Пришепшій (вь упадокь)- 
занепалий. 

Пришелець--пришенець, при- 
ходько, зайда, захоудько, 
заволока, забіга. 

Пришепетьвать-- шепелявіти. 
Пришествіе --прихід. 
Пришибать,-бить -- забивати,- 

бити. 
Пришивать, пришить--приши- 

вити,  надшивати,  над- 
шити. 

Пришивка--пришивання; при- 
шиток 

Пришлепать - приляпати. 
Пришлець, ородяга-- приплен- 

тач, заволока, з.біга. 
Пришльй -нахожий, нахожа- 

лий, зайшлий, прибутний. 
Пришпоривать,-рить -- стиска- 

ти, снути острогами. 
Поищелкивать,-кнуть --ляска- 

ти, ляснути. 

Прищемить- прищекнути, при- 
щапити, ущикнути. 

Прищуривать,-рить --щулити, 
примружувати,зжити, при- 
щулювати,лити,  приплю- 

щувати,- щити. 
Пріємка--принятини. 

! Пріємлемость--принятність. 
Пріемлемьій--принятний. 

 Шріемникь--у .ладовище. 
ЗПріємн ая--дожидальня. 
| Прівмниій- (зкзамень) вступ- 
| ний (іспит); (крань) вбіраль- 

ний(грант, відтулина) (день) 
приймальний (день), 



Пріамний--ЇЇ робарабанить. 

Пріемньй сьінь-син прибра- 
ний. хабанець; пая дочь- 
хоеаннця. й 

Поіємщикь, ца - приймальник. 
Пріемь -- приймання; (гостеїї) 

вітання; (ухватка, сноров- 
ка) ярміс, спосіб, заходи; 
(угощеніве) прнімиця. 

Пріємьішь--приймак, прийма- 
ка; (ж. р.)- приймачка. 

Пріискивать,-скать -- вишуку- 
вати, - кати, напитувати, 
тати, » 

Пріискь--когальня. 

Пріободрять,-рить -- підбадьо- 
рувати, рити. 

Пріобрітанье - набування. 
Пріобрьтатель,-ница -- дбач, 

дбачка, набувальник,-ця. 
Пріобрітать, сть -- набувати, 

бути, наспоряти, рити, за- 
живати, зажити, придбати, 
приблагати." 

Пріобрітаться,-брісться --на- 
буватися, набутися. 

Пріобрітеніє -- здобуток, би- 
ток, добуток, набуття, прид- 
бання, набуток, надбанок, 
надбання, нажиток. 

Пріобрітенньй -- придбаний, 
набутий, зажитий. 

Пріобщать, -щить, ся - кь чему- 
причалювати,-лити, -ся! (св. 
Даровь) запричащати,  за- 
причастити, | запричаща- 
тися, запричаститися, за- 
коняти.-нити, ся. 

Пріостанавливать,-вить -- при- 
пиняти,  спиняти, - нити 

Пріостановка -- припин, при- 
пинка. 

Пріотворять,-рить -- ухиляти, 
-лити, підхиляти, лити, 

Пріохочивать,-тить --спонуку- 
вати, спонукати, заохочу- 
вати, хотити. 

Пріударить | -- | ушкварити, 
смальнути; (за кімь) при 
лицятися до кого. 

Пріукрашивать, сить -- присз 
доблювати,-бити. 

Пріукрашенньй -- чепуркува- 
тий. 

Пріумножать,-жить --збільшу 
вати, шити. 

Пріумолкнуть -- принишкти, 
в  нишкти. 

Пріуньть--зажуритися, засму- 
титися. 

Му 

Пріурочивать чить -- присто 
совувати,  припасовуьати, 
-сувати, приточувати, - то- 
чити. 

Пріучать,-чить-- призвичаювг- 
ти, призвичаїти, привича- 

ти, вичити,привчати, - вчи- 
ти, принатурювати)-тури- 
ти, довадювати, - вадити, 
звичити, завичити, пригов- 
тати, наломити, 

Пріучиться- узвичаїтися, зни- 
читися, наломитися, пріо 

говтатися. 
Пріученіє -- призвичаювання, 

привчення. 
Прівдаться,-Бсться -- переіда- 

тися,-Їстися. 
Прівздь--приїзд, заїзд. 
Прівзжій--приїздний, 

жий, наїзжий. 
Пріютить--притулити, прихи»- 

стити, дати притулок. 
Пріютить,-ся -- притаковити, 

-ся, прихиститися, прюту- 
литися. - 

Пріють- захист, зогріток, при- 
імище, притулок, прихилок. 

Пріязненньй--приязний. 
Пріязнь - приязнь, приязність. 
Пріятель,-ница--приятель,-ка. 
Пріятельски -- по приятель- 

ському. 
Пріятельскій --приятельський. 
Пріятно -- охвітно, приємно, 

любо. 
Пріятность -- охвітність, при- 

ємність, любість. 
Пріятньй -- приємний, охвіт- 

ний, любий; (на видь) ку- 
кібний, кукібливий,  око- 
вирний. 

Пріятствовать -- сприяти, го 
дити. 

Про--про, для; про, за, до. 
Проба--спиток, пробація, по- 

спит, спроба, спробунок; 
зразок; (золота, ссребра) 
проба; (пищи) куштунок, 
скуштунок. 

Пробавляться,-виться -- пере- 
буватися,-бутися. 

Пробаклушничать -- пробайди- 
кувати. 

приїзд- 

| Пробалагурить--пробазікати. 
Пробалтьвать, лтать - розго- 

лошати, - сити; гробазіку- 
вати, зікати. 

Пробарабанить -- протараба- 
нити. 
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Пробивать.-бить -- пробивати, 
-бити; (порогу) торузати. 
уторувати; (о часах»ь)бити, 
вибивати, вибити. 

Пробиваться,-биться - вібива- 
тися, битися; продиратися, 
-дертися. 

Пробирать,-брать -- перебіра- 
ти,-брати; (кого) вимовля- 
ти,-вити (кому). 

Пробираться,-браться -закра- 
датися, крастися; продира 
тися, дертися. 

Пробирньй-- пробирчий. 
Пробка -- заткалка, затичка, 

корок; (дерев.) чіп. 
Проблудить--проблукати. 
Пробний -- пробний; зразко- 

. вий, взірцевий. 
Пробовать -- спитувати, спи- 

туватися; куштувати. 

Прободать -- проколоти, про- 
штрикнути. 

Пробой -- скобель, прогонич, 
куна, 

Пробоннка--пролом. 
Пробойникь --пробсєць, шлям- 

бур: артил.--протичка. 
Проболтаться --вибевкати, уп- 

лескатися, проязизитися. 
Пробольть--прохорувати, пе- 

реслабувати, герехорувати, 
похирляти. 

Пробормстать -- змимрити, 
миркнути, перехарамарка- 
ти, промимрити. 

Проборь (вь прическб) -- про- 
діль, перечід. 

Пробочникь -- коркотяг, три- 
бушон. 

Пробуждать, дить, збуджува 
ти, збудити, пробуркува- 
ти, кати. 

Пробуждаться, пробудиться-- 
прочинатися, прочнутися, 
прочинати, прочнути, про- 
кидатися, кинутися, збуд- 
жуватися,-питися. 

Пробужденіє--прочинок, про- 
кид, пробуд. 

Пробьвать,-бьтть--перебувати, 
«бути. , 

пробвижсь знатьс-парібінити,- 
-бігти; переглядати, - гля- 
нути. 

ПробЖгать--вибігати, 
Пробігь--перебіг. 
Пробідствовать -- вибідувати. 
Проббжка--промашка. 

Пробивать- іТровозглашать, 

! Пробвль--перерва; люка, ров- 
грань, промежина. 

Проваливай--теть. 
Проваливать,-лить-- провалю- 

вати, лити. 
Проваливаться,-литься-- шур- 

хатися, шурхнутися, запа- 
дати, ся,-пасти,-ся. 

Провалива--запарина. 
Проваль-- прірва, провагпля. 
Проведеніе--провід, проводи» 

ни. 
Провезеніе -- перегіз, прово 

зини. я 

Провидін'е--провид. 
Провидіть--завбачати. 
Провизія - живність, Уарчі. 
Провинившійся -- провинник. 
Провиниться - прошкодитися, 

прошпетитися, прошкепи 
тися,  завинити, про"ро- 
ітися, упасти у провину / 

Провинціаль, ка -- провин 
ціягист,-ка. 

Провират.ся, -враться--пробрі 
хуватися,-брехатися. 

Провисіть--геревисіти. 
Провіанть -конт, окорм, жив- 

ність. 

"Провластвовать -- перепану- 
вати. 

Проводить, провести -- прово- 
дити, переводити, - вести; 
підводити, підвести, оду- 
рити, ошукати; (праздно 
время) точити час, прочля: 
ти; (черезь что) перепровад- 
жувати, вадити; (старость) 
старувати; (день) днювати, 
переднювати; (праздники) 

І провадити, опровадити, 
свята; (бордюрь) підводи- 
ти,-вести. 

Проводникь -- поводар, пово 
датарь, поводатирь, пово- 
жатий;  физ. - кондуктор; 
рьчи.лоцман. 

| Проводь - провід; дріт. 
, Проводь»--провожання; гробки. 
Провожатьй--см. Проводникь. 
Провожать,-водить --проводи- 

ти,-вести; виряжити, дити. 
Провозвіститель,-ница -- про- 

вісник,-ця. 
Провозвіщать,-стить -- прові- 

щати,-вістяти. 
| Провозввщеніе -- провіщення, 
Провозглашать,"сить  оповф- 

стить -- оголошати, сити, 



Провоаглан. . 

оповіщати,-стити, наголо: 
шувати, наголосити. 

Провозглашеніе - оголошення, 
оповіщення. 

Провозитьсвезти- перевозни 
ти. везти. 

Провозиться мардчитися, 
попоморочитися. 

Провоз'ь - перевіз, перевозини; 
(плата), перевозовс. 

Нрбволока--дріт, дротина. 
Проволочка - Гяянка, загайка. 
Проволочнике--дрітаре: 
Проволочньй--дротяни її. 
Провоняться -- засмердігися, 

просмердітися. 
Проворньй, о- меткий, шар 

кий, чамняний, моторний, 
живкий, женавий, побігу 
щий, хапкий, шамкий, хут 
кий, прудкий, твидкий, о. 

Проворньє -мершій. 
г ровороваться --прокрастися. 
Проворонить - прогавити. 
Проворство- мбторність, шар- 
"кість, хуткість. 
Проворчать--пробурчати. 
Провьшть--проскиглити. 
Провідьвать, дать о чомь-- 

довідуватися, - латися про 
що; (кого) відвіцувати, дати. 

Провірка--перовірка. 
Провірять, провврить - пере- 

вірювати, перозірити, зві- 
ряти, звірити. 

Провісь --недовага. 
Прогалина--(поляна) -- пролі- 

сок, прочерть, лисина, га- 

лява; (во льду) теплина. 
Проглотить--проковтнути, про- 

глинути, згламати. 
Проглядьвать,-глянуть -- ви- 

зирати, визирнути, вигля- 
дати, виглянути. . 

ПроглядЬть--недогледіти, про- 
гавити. - 

Прогнівить--розгнівити. 
Проговорить--згомоніти, зго- 

ворити, мовити, промовити. 
Проговариваться, риться--про- 

мовлятися, промовитися, 
пробовкнутися. 

Проголодавшійся - зголодже- 
кий, зголоднілий. 

Проголодать--голоднувати. 
Проголодаться--зголодніти. 
Прогонньй--(о деньгахь) подо- 

рожній. 
Прогонять, грогнать--наганя- 

-Продовольствовать, з 

І ти, шнагнати,  проганяти, 
-гнати. 

ї 

Прогоріть--пропалитися, зго- 
ріти; збанкрутувати. 

Прогорькльй--згірклий, ілкий, 
Прогорькнуть --згіркнути, пе- 

регіркнути, з'идлкнути. 
ПрогоріЬльй--пропалений. 

" Прагостить (изв. аремя) --пе- 

" Продерзостньй 

,регостювати, погостювати. 
Программа--програм. 
Прогрембть -- протурготіті, 

прогрімотіти, прогреміти. 
Прогрессивньй -- поступовий. 
рогрессировать -- поступати, 

Прогрессь-- поступ. й 
Прогрохотать -- прогуркотіти, 

протурготіти. 
Прогрустить -- пересумувати. 
Прогуливаться- -шпацірувати, 

проходитися, ходитися. 
Прогулка -- прогуляння, про- 

гулянка, спацера, погулян- 
ня, проходка, шпацір. 

Прогуле--прогулини. 
Продаваєммій -- продаваний. 
Продавать, дать,.ся -- запра- 

дувати, запродати, запро 
датися. 

Продавець--продавець. 
Продавливать,-давить -пролу- 

шувати,-шити. 
Продавщица--процавиця, про- 

дагуха; крамарка. 
Продажность--продаиність. 
Продажньй м-- продавальний 

(о цьнь); продайний (под- 
купной). 

Продвигать, двинуть -- просо: 
вувати,-сунути. 

Продержать - протримати. 
1 -то нахабний, 

зухвалий. 
Гіродернуть -- прошморгнути, 
Продешевить --перелешевити. 
Продирать,-драть - продирати, 

дерти; (глаза) протирати, 
терти. 

Проллигь--продовжити,, гро- 
тягти. 

! Продовольственньй -- конту- 
вальний, контовий, 
вий. 

Продовольствіе--конт, окорм, 
живність, хураж. 

Продовольствованіе -- конту- 
вання, харчування. 

Продовольствовать -- Конту- 
вати, контентувати, жи» 
вити, харчувати, 

харчо- 



318. Продолговатьй-- 

Продолговатьй --довговастий, 
довговатий, довгастий, по- 
довжній, подевгастий. 

Продолжателе, -Ница--продов- 
жник, ця. 

Продолжать,жить -- продув- 
жувати, жити, Ппротягати, 
-гти. 

іТродолжаться--тривати, 
читєся, довжитися. 

Шроволженіє -- продовження, 
протяг. 

Продолжительньй--техвалий, 
протяжний; хрович. -- за- 
тЯяжний. 

Ппродольнвій- ""Юдовжний, по- 
здовжесй, уподовжній,-о. 

Продремать--продрімати, про- 
куняти. 

Продрогнуть- -перемерзти. 
Продуваніе -продув. 
Продувать,-дуть--продмукати, 

-хнути. 
Продувной--хитрий. 
Продукть -- виріб, робливо; 

-ть: молочньєе -набіл. 
Продумать -розміркувати. 
Продушима--продух; (вь льду) 

дух. 

проаравить -- продіркувати. 
Продбваніе--усиляння. 
Продівать, -дЬть -- Засиляти, 

усиляти, лити, просовува- 
ти,-сунути; (веревку) уш- 
моргнути. 

Продбваться, продіться, про- 
сунуться--просаджуватися, 
просадитися. . 

Продіьвствовать -- передізу 
вати. 

Проділка--каверза, штука. 
Продільвать, -лать -- вироб- 

ляти, витворяти, робити, 
проробити. 

Проектировать -- проєктувати. 
Проекть--проєкт. 
Проемь--прозір. 
Прожарить -- випекти; 

смажити. 
Прождать--перечекати. 
Прожектерь--проектист. 
Проживать,жить -- пережи- 

вати, пережити, перемешку- 
вати, - кати, перебувати, 
-бути, (жизнь) перевікувати, 
зжити. 

Прожигать,жечь -- пропалю- 
вати, лити; (жизнь) прогу- 

то- 

пере- 

Проивнодить. 

Прожога--пропалина, 
-Прожора -- жеретій, жеретія, 

прдіств, ненажера, брев-- 
кайо, бревко, бревтій. 

рожорливость-зажирливість; 
обжерливість, жировитість, 
проістність, прсістливість, 
ненажерливість. 

| Пожорліївмй, о-- зажирливий, 
обжерливий, | жировитий, 
проісний, проістливий, не- 
нажерливий, о. 

Прожужжать--дзигнути; дзиз- 
нути; пробреніти, прогусти, 

Прозайческій--прозовий; про- 
заїчний. 

Прозанникь, раст. Аспугорно- 
ги5 | тасиіаїц5 -- хвостач, 
туговка. 

Прозваніє--призвіще, порекло. 
Прозвеніть--продавеніти. 
Прозвище-призвіще|насмішл.) 

-прозивка. 
Прозвонить--передзвонитьи. 
Прозимовать--перезімувати. 
Прозорливость-провидливість. 
Прозорливьшй, о -- провидли- 

вий, о. 
Прозрачность м»- прозірність, 

прозфр, прозорність, про- 
ворчастість, грозорість, 
крізькість, 

Прозрачньй, о -- прозорий, 
прозірний, крізький, про- 
зорний, прозорчастий, о. 

Прозівать--проморгати, про- 
тавити. 

Прозябаемость--рослинність. 
Прозябать--рости, виростати; 

изньвать-- нидіти, скніти, 
чевріти, животіти. 

Прозябнуть--перемерзти. 
Проиграться--програти, обгу- 

лятися. 
Проигрьшньй--програний. 
Проигрьшть--програ. 
Пройдоха--пройдисві 
Произведеніе--виріб, | здобу- 

ток, твір, утвір, праця; 
ариф.-здобуток;-нія искус- 
ства- твори  мистецтіа, 

|. артизму. 
Производитель,-ница -- вироб- 

ник,-ця. 

Производительность -- вироб- 
ність, продукційність. 

/ Проиаводительньй--виробний; 
Ї продукційний. 

лювати (життя). 
Прожитье-прожиток, пожиття. 1. 

| Производить-вести-- виробля- 
чигбити, робити, зробити, 



Преивноднійй--Проливабь 

творити, створктн; плодити, 
сплодити, виплодити, сімд- 
нитися; виводити, « вісти; 
слідотвів-чинити блідство. 

Пронзводньй, грам:--йехідний. 
Пронзводство -- виробництво, 
- робливо! грам. похддження. 
Произволеніє - призвіл. 
Произволь--самовбля,  само- 

влада. 
роизвольньй, о0--довільний; 
самовільний, о. 

Произнесенів--Виголос. 
Промзносить, нести -- вимов- 

ляти, - виТи, виголошати, 
-лосити. 

Произношеніе--промовка, 
-. мовка, вимова. 
Произростать, расти -- виро- 

стати, вирости. 
Пройма--(подь мостом) пере- 

хід; (вь платьв) розпір, 
розпірка. 

Происки - підступи. 
Проистекать,-течь - виплива- 

ти, виплинути; виникати, 
виникти, повставати, тати 

Проистеченів -- виплив, поча- 
ток. 

Происходить, произойти--від- 
буватися,бутися, діятися, 
подіятися, здіятися, учиня- 
тися, учинитися, чинитися, 
счинитися, творитися, ство- 
ритися, (возникать) вини- 
кати,-кти, повставати, ста 
ти, виходити, вийти. 

Происхожденіе -- (начало) по 
чаток; (родь) походження, 
рід. 

Происшествіе -- пригода, про- 
ява, оказія. 

Прокаженньй--лепрявий. 
Проказа, мед.--лепра. 
Гроказа, проділка -- каверза, 

витворка. 
Проказить--чмутувати, кавер- 

зувати, броїти, пустувати, 
шкодити. 

Проказникь,-ца -- каверзник, 
ця, штукарь, ка, шкодник, 
-ця, шкідник, -ця, чмут, 
чмутник.-ця, чмутовик, ха, 
збитошник, -ця. 

Прокальвать, проколоть--про- 
саджувати, просадити, про- 

колювати,-лоти, протикати, 
-ткнути. 

Прокалякать--пробазікати. 
Прокапчивать,-ся, прокоптить, 

їз 

чся--продимляти,-ся, 
Димити,-ся. 

Прокармлизать,-коринтьс-нойа 
патувоти,тати, Годувати, 
прогодувати, харчувати; 
прохарчувати. 

Прокатка "(желіза) -- штабу 
вання. 

Прокать--пбміст; (отдача ва- 
щи на подержаніб) зажи 
ток; (плата за 2то) зажит»- 
кове. 

Прокипать, -пБТь -- перекії- 
пати,-кипіти. 

Прокипятить --прокипнювати 
Прокисать,-киснуть -- переки- 

сати,кисти. 
Прокисшій--перекислий. 
Прохладка--заставка. 
Прокладьвать,-класть -- пере 

кладати,-класти, заставку- 
вати. 

Прокладьвать,-ложить-- (доро- 
гу) торувати, уторувати. 

Проклинать--клясти, прокли- 
нати. 

Проклятіе- клятьба, 
кльон. 

Прокпятьй--яропужий, яроспу- 
дів, клятий, проклятущий, 
проклятий; триждь -- три- 
клятий. 

Прокормлменіе- воспитання, Го- 
дівля, харчування. 

Прокрадьваться, |  подкрадь- 
ваться. красться --закрада- 
тися, закрастися, перекра 
датися, крастися. 

Прокутить -- прогуляти, про- 
мантачити, проциндрити. 

Прокь--пуття: зиск, пожиток. 

Пролагать--(дорогу) торувати. 

про- 

проклін, 

| Пролаза--проноза: 
Пролазить -- пролазити; про- 

лізати, улізати. 
Пролегать--лежати. 
Пролеживать, пролежать--пе- 

рележувати,  перележати; 
відлежувати, жати. 

Пролепетать--пробелькотати. 
Пролетаріать--сірома, проле- 

таріят. 
Пролетарій--пролетар. 
Пролетать,-тіть -- пролітати,- 

летіти, пролинут.; промо- 
нати,-нути (о временн). 

Пролетка --кабріолет. 
Пролеть--проліт; (вь мосту, 

стіні) просвіт. 
Проливатьу-лить--переливати, 



зо 

-лляти; розливати, -лити, 
виливати,-лити; (світь)ни- 
свічувати. 

Проливной -- ливний, напір- 
-ний, заливний, Забивний. 

Проливь--протока. 
Пролитіе--пролив, розлив. 
Прологь (вступленієе) -прольог. 
роложеніе--провід, торування. 

Проломь--проломина. 
Пролізать,-ліьзть--пролазити, 

перелазити,-лізти, 
Пролісье--переліс. 
Промасливать,-лить -- прома- 

щувати,-мастити. 
Проматьвать, - мотать -- рос- 

тринькувзати, ростринька 
ти, циндрити, проциндрю- 
вати,-рити, шатирити, про- 
шатирити, мантачити, про- 
мантачити, марнотравити, 
змарнотравити, марнувати, 
змарнувати. 

Промахнуться--схибити, ухи- 
бити, омахнутися, поми- 
литися. 

Промахь- омах, хиба; по 
милка. 

Промедленіе--прогайка, гаян- 
ка, загайка, забара. 

Промедлить--забаритися, за- 
гаятися; (ніфсколько) пгод- 
лятися. 

Промежду - проміж. 
Промежность, анат. регі- 

павеит--межник. 

ШПромежутокь- промежок, по- 
середок, перемежок, перер- 
ва; (промежут. разстояніє) 
промежка; (времени) про- 
тяго часу; (между зубья- 
ми) гава. 

Промежуточньй -- проміжний, 
посередковий. 

Промелькнуть -- змигнутися, 
промайнути. 

Проморзгльй-- (о погоді) сльо- 
гавий; (о сьвст. прип.) 
стухлий, притхлий, ілки 

Промонна водорий, рипа: 
(продушина во льду) опарь, 
виполоч. 

Промокать,-нуть -- перемочу- 
ватися, перемочитися. 

Промокшій--змоклий. 
Промолвить перемовити, 

промовити, вимовити, змо- 
вити. 

Промолчать» перемовчати. 

Проливном--ЇЇроносичі, 

Промчаться -- пробігти, про- 
линути. 

Промьжвальня, гори. -- полоч- 
ниця. 

Промьіваніе--полоскання. 
Промьівательное--леватива. 
Промьвать,-мьть-- перемива- 

ти,-мити, полоскати, пере- 
полоскати, 

Промьсель--промисел. 
Промьсль (божій)- промисел, 
Промьншиленникь -- промисло- 

вець. 
Промьішленность -- промисло- 

ВІСТЬ. 

Промьшленньй -- 
вий. 

Промьшлять-  промислувати. 
Проміьнщикь-- міняйло. 
Промінньй--вимінний. 
Промін'ь -- заміна; замінне, 

надплата. 
Промінять -- заміняти, 

шухлювати. 
Промеривать,-рить -- виміря- 

ти, виміряти. 
Промьрь--вимір. 
Проміьшкать -- загаятися, за- 

баритися. 
Промямлить--промимрити. . 
Пронзать,-зить -- проколюва- 

ти, лоти, пронизати. 
Пронзительньй -- пронизли- 

вий,о; о вітрь -- шпуй- 
ний, дошкульний. 

Проникать, - кнуть -- прохо- 
дити,-Йти наскрізь, уструю- 
ватися,-ітися, промикува- 
тися,-кнутися; (догалаться) 
збагнути, зрозуміти. 

Проникаться проникнуться-- 
перейматися, перейнятися. 

Проникновеніе--уструїння. 
Проникновенньй, о - зрушли- 

вий, 0 
Пронимать,-нять, -- проколю- 

вати, лоти; дошкуляти,-ку- 
лити, зашкулити. 

Пронимающій--шкулький. до- 
шкульний. 

Проницаємость -- пропускаль- 
ність. 

Проницаємьій -- пропускаль 
ний. 

Проницательность -- проник- 
ливість. 

Проницательньй -- проникли- 
вий. 

Проносить, нести -- перено- 
сити,-нести: 

промисло- 

про- 



Проньра--Просачиваться. 

Проньра -- нишковка, | про: 
ноза. 

Проньрливьй, о -- пронозли- 
вий, о. 

Пронюхать -- нанюхати, про- 
нишпорити. 

Прообразь--знамено. 
Пропавшій -- пропалий, про- 

пажений, запропащений. 
Пропаганда--пропагація. 
Пропагандировать-- пропагу- 

вати. 

Пропагандисть--пропагатор. 
Пропадать,пасть -- зникати, 

зникти, гинути, згинути, 
вигинути, задіватися, - ді- 
тися. 

Пропажа - згуба, страта, втра- 
та. 

Препасть -- провалля; ущелье 
-- кугава, росколина, між- 
гір'я. 

Пропахивать,-пахнуть -- напа- 
хатися, напахтися. 

Прописка- -впис; (паспорта)по- 
Свідчення. 

Прописной (о букві)--титуль- 
ний. 

Прописьвать,-сать -- (лькар- 
ство) записувати, -сати. 

Пропись--письмовзір. 
Пропитаніе -- пропиток, стра- 

вня, пожиток, поживність, 
поживок; (добьшча) жир. 

Пропитьвать,-тать--годувати, 
вигодувати, стравувати; 
(жидкостью) напувати, на- 
поіти; (запахомь) пропаху- 
вати, пахати. 

Пропитаться-- прогодуватися; 
(запахомь) -- пропахатися, 
напахатися; (влагою) на- 
вохти. 

Пропищать-- пропискотіти. 
Проплакать--переплакати. 
Проповіднькь--казнодій. 
Проповідническій -- казнодій- 

ський. 
Проповьдничество -- казно- 

дійство. 
Пропов'ідь--казань. 
Пропойца--пропіяка. 
Пропорціональньй, о -- про- 

пірний, пропорційний,-о. 
Пропорція--пропір. 
Пропотіть--спітніти, перепо- 

тіти. 
Пропраздновать -- пересвят- 

кувати. 
Пропускать,- тить--перепуска» 
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ти, перепустити; минати, 
минути. (читая) перегту- 
пати,-пити; (время) прона- 

| кувати час. 
| Пропускной--пропуєкний, ная 
І бумага- бісуляр, вимочка. 
| Пропускь  --  перепускання. 

(письм. видь) посвідчення; 
(вь книгь, письмі) огріх, 
огрішина. 

Пропьянствовать -- пропіячи- 
ти. 

Пропіть -- пересгівати, про- 
співати, відспівати. 

Прорастать, прорости -- кіль- 
читися, накільчуватися, на- 
кільчитися. 

Прорезиненньїй -- прогумова- 
ний. 

Прорезинить, тех, -- прогуму- 
вати. 

Прорицаніє -- пророкування, 
віщування. 

Прорицатель, - ница -- віщун, 
віщівниця. 

Прорицательньй -- віщуваль- 
ний. 

Пророкь -- пророк, пророка, 
прорік. 

Проронить- упустити:--слово-- 
промовити, пробовкнути. 

Пророческій--пророчий. 
Пророчество--пророцтво. 
Пророчествовать -- пророку- 

вати. 
Пророчица -- пророчиця, про- 

рокиня. 
Прорубать--прорубати; (про- 

рубь)--полонити. 
Прорубка, прочистка (ліса) -- 

протереб. 
Прорубь--ополонка, полонка, 

прорубня, продухвина, про- 
духовина; --небольшая-- ка- 
довбина. 

Прорука--омах, помилка. 
Прорьвать,-рвать -- (о водбф) 

поривати, рвати; (непріят. 
рядь) пробивити,-бити. 

Прорьвь -- (непріят. рядові.) 
пробій; (нарьва) прориг; 
перекіп. 

Прорьтіе--прокоп. 
Прорізь--лроріз. 
Прорізь -- (живорьб. салокт,) 

сажавка; (землечерп.) пр.- 
коп. 

Проріха (распорка)- -ростірка. 
Просакь--клопіт, морока, 
Просачиваться, "- сочиться че 



дві 

струїтнея, || вроструїтися, 
прослизунати. 

Просватькать)-тать о» баруча- 
ті,-чити, 

Просварикті, пробуравиті -- 
ПпробурТтити, прокрутити. 

Просвирки, раст. Маїма Гокип- 
аіоїа-- калачик. проскурки. 

Просвирня-- проскурниця, 
Просвіжить--відсвіжити. 
Просвітитель,-ница --пресвіт- 

ник,-ця. 

Просвітительньй -- просвіт: 
ний. 

Просвітленіе--просвітлість, 
Просвітліть--прояснитися. 
Просвьть -- просвіт; (дьра 

межлу бревнами и т. п.) 
прозір. 

Просвьчивать (сквозь что-ниб.) 
--проблищатися. світитися. 

ПросвіЬщать,-свьтить--просві 
чувати,-світити. 

Просвіщеніе- просвіта. 
Просвьщенньй - просвічений. 
Проселочная дорога -- пути- 

вець, путимець. 
Просиживать, просидіть -- 

зсиджувати, зсидіти, пере- 
сиджувати, сидіти. 

Проситель,-ница -- прохаль- 
ник,-ця, суплікатор,-ка 

Просительньїй -- прохальньтй. 
Просительскій --прохальниць- 

кий, суплікаторський. 
Просить -- просити, |прохати, 

суплікувати. 
Просіять--заясніти, засяяти. 
Прослабить -промкнути. 
Прославленньй --заславлений, 

широкославний. 
Проспавлять,:'вить -- уславля- 

ти. услав-тьи, хвалитн, ве- 
личити. 

Прославляться,-виться--услав- 

лятися, уславитися. 

Прослезиться -- засльозити, 
роспликатися. 

Прослушать--переслухати, ви- 
слухати. 

Просльть--уславитися. 
Просльшать - перечути, начу- 

ти, прочути, перезнати. 
Просліьдить -- устоочити, по- 

стерегти, ДОСЛІДЖ ТИ, вислі- 

дити. 
Просльдовать--порейти. 
Просматривать,-ріть -- перег- 

лядати, ко регледіти, пере- 
глядіти, пероглялути, роз- 

лоз 

| 

Пресватьнать--Простафній. 

АНВИЯТИСЯ, » витися на ЩО) 
в чому; недогледітн, про- 
гавити, прогледітнся, 

роснотрь-- перегляд. 
Проснуться - прокинутися. 
Просо; раст, Рапісиш ттеїіда 

сейга-- просо, текач, малай: 
Просопиться- -усолітни. 
Просоліть--усолитися; 
Просонки--просоння. 
Просорушка--шеретовка. 
Проспорить -- посперечатися, 

позмагатися. 

Просрочить -- не додержати 
терміну. 

Просрочка -- 
терміну. 

Простайвать, ять - перестою- 
вати, перестояти, вистою- 
вати, яти. 

Простакь--плохута. 
Простирать, стереть --простя- 

гати,-гти;)-ся -- сягати, до- 
сягати, -гти, доходити,-дійти. 

Простительность--вибачність, 
пробачність. 

Простительньй,-о --вибачний, 
пробачний,-о. 

Проститутка -- роструха, ро- 
стрибуха, фльондра, хльор- 
ка. . 

Простоватьй,-о -- недоумкува- 
тий, о 

Простодушіе--простодушність, 
Простодушньй,о -- просто- 

недодержання 

душний,-о. 
Простой -- простий, звичай- 

ний. І 
Простой базиликь, раст. Осі- 

шип Базіїїсит 
васильки. 

Простой--перестодіна. 
Простокваша -- самокиш, са- 

пахучі 

мокисє, самокись, кисле 
молоко. 

Простолюдинь--чупрун. 
Простонародньй -- простаць- 

кий;-бьть--простацтво. 
Простонародье--простолюд. 
Простонать- застогнати. 
Просторньй, широкій --розло- 

тий, просторий; (обь обу- 
ви) зазувистий. 

Просторь- обшир; воля. 
Просторьчье--людова мова. 
Простосердечньй, о -- щиро- 

серний, о. 
Простота--простість; щьрість; 

недоумкуватість. 
Простофиля--бовзь, гава, код, 



Пространно-Претиворьчивесть, 

Престранно--широко; просто" 
ро, розлего, обширо. 

Пространность-широкість, об- 
ширість, розлеглість. 

Пространньй -- широкий, об- 
ширий, просторий, розло- 
гий. - 

Пространство -- просторінь; 
обшир, розлог. 

Прострачивать,-чить -- пере- 
строчувати, перестрочити. 

Простріливать -- перестрелю- 
вати, перестрелити. 

Простріль, раст. Асопіїшт -- 
царь-зілля, чооне - зілля, 
борець, зозулині черевички. 

Простуда -- застуда, остуда, 
захолода. М 

Простудньй -- застудний, ос- 
тудний. 

Простуживать, -дить,-ся -- за- 
студжувати,-ся, ознобити- 
ся. 

Проступокь--провина. 
Простьвать, простьть -- про- 
чахати, прочахнути, зачахти, 
холонути, прохолонути,про- 
холодати. 

Простьвшій -- охололий, про- 
хололий, прочахлий. 

Простьня -- простирало, про- 
стирядно. ; 

Простінокь--міжвіконня. 
Простіночньй -- міжвіконний. 
Просушивать,-шить -- пересу- 

шувати, пересушити. 
Просушка--просушини. 
Просфора--проскура. : 
Просфорньй--проскурнвий. 
Просчитать, ся -- зарахувати, 

-ся. 
Просьпать, прослать -- за- 

сипляти, засипати, заспа- 
ти, переспати. 

Просьшать, сьтать - - розсипа- 

ти, сипати. 
Просьшпаться,-нуться -- прочи- 

натися, прознутися, прочи- 
нати, прочнути, просина- 
тися. - снутися, збуджува- 
тисяудитися. 

Просьжхать, просохнуть--прот- 
ряхати, протряхнути, дря- 
тнути, надрягнути, проси- 
хати, сохти. 

Просьба -- супліка, прохання. 
Просьвать, СБять -- переточу- 

вати, точити. 
Просідь--сивина, сивизна. 
Просіьиванье -- перепускання. 
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Просбивать,-ять -- перепуска- 
ти, перепустити (через що), 
наточувати,-чити. 

Просіка -- просіка, прогоня, 
прочистка, правилка. 

Прося, просьбой--попросом. 
Просякать,-кнуть -- пересяка- 

ти, сякти. 

Протанвать, протаять -- про- 
тавати, протанути. 

Проталина -- тал, таловина, 
лисина, протавка. 

Проталкивать,-кнуть -- попи- 
хати,-хнути;-ся-- протовпи- 
тися. 

Проталкиваясь--протовпом. 
Протанцовать -- перетанціо- 

вати. 
Протекать, (просачиваться)-- 

прослизувати; (о времени) 
упливати,- пливти, проми- 
нати,-нути. 

Противень --(кулинар.) лист; 
протилежник. 

Противительньй-- противний, 
Противиться--опіратися, оги- 

натися, змагатися, пруча- 
тися, харапудитися. 

Противленів--опір. 
Противникь, - ца -- супротив- 

ник, супорник,-ця. 
Противньй, о -- супротивний, 

противостайний; (опость- 
львшій), оприкривий, 
огидний, обридний, брид- 
кий, гидкий. о. 

Противодійственньй, -- пс: 
речливий, протидієвий. 

ПротиводЬйствіе--перека, пс- 
решкода, завада. 

Противодьийствовать, -- перес- 
чити, протидіяти. 

Противозаконньй, о-- неправ 
ний, о. 

Прогиволежащій -- супроти» 
лежний, протилежний. 

Противохолагать -- протиста: 
виги. 

Противоположенів -- проти- 
стайність; антитеза, 

Противололожность --против- 
НІСТЬ. супротивність, про- 

тилежність. 

Противоположньїй -- против- 
ний, «упротивний, проти- 
лежн й. 

Противог"оставлять -- проти- 
ставити. 

Противорьчивость - сулереч- 
ність. 



989 . Претинворьчивьій-- Прочитьівать. - 

Противорічивькй, о--супереч- І 
ний, о. 

Противорьчить -леречити, су- 
пвречити, заперечувати; 
(шутл.) диркатися. 

Противорьчіе - лерска. 
Противостояніс -- протистав- 

лення; астр. -- протилеж- 
ність. У 

Протиростоять - стазити бпір. 
Противоядіе -протинотрута. 
Противуєстественньюшй -- над- 

природній. 

Противь -- навпроти, 
ти, супроти. 

Протирать,-тереть -- протира- 
ти, - терти; пролирати,: 

дерти. - 
Преотираться -- протираті.ся; 

протовплюватися, питися. 

Протисхиваться, нуться -- до- 
товплюватися, дотовпи- 
тися. 

Протоліакоїь--протодиякон. 
Протоієрей протоєрен. 
Протоколировать--протокогю- 

"вати. 
Протоколь--протскол 
Протокь--перетік. 
Проторжка-страта, утрата. 
Протори--втрати, видатки. 
Проторить--уторувати. 
Протосковать-- пересумувати. 
Прототипь- первовзір. 
Проточньй,-но--текучій. 
Протратить (полусту) -- псре- 

гайнувати. 
Протрезвлять,-вить - -витвере- 

жувати, зити. 
Протрезеляться -тверзішати. 
Претрубить--просурмити; роз 

голосити. 

Протурить--прогнати. 
Протягивать, тянуть --простя- 

гати, гти,  випростувати, 
випростати; 0 проволікати, 

напро- 

-лікти; продовжувати, -жи-, 
ти. 

Прогяженіє -- протяг, протя- 
жина. 

Протяжно--спроволока, пова- 
гом, шпроволоком, гротя- 
гом, витягом. - 

Протяжность - проволочність. 
Протяжньй- -проволочний. 
Протяжонность, физ.--довгот- 

ність. 
Профань-нетямуха,  нетяма. 
Профессіональноїй -- фаховий, 

професійний. 

ри - фах, пробФфос'я. 
Профессорь--професор. 
профальоврефінно 
п 
Профильтровьшзать -- перапу- 

скати, перепустити 
що.) 

Прохаживаться,-йтись ,- про 
ходитися,-итися. 

Прохвость--підчихвіст. 
Прохлада-холодок, прохолода, 

охолода. 
Прохладительное -- прохолод- 

ник. 

Прохладительньй - охолодли- 
вий, прохолодний. 

Прохладньюй, 0 -холодкуватий, 
прихолодний, похолодний, о. 

Прохлаждать,- дить -- охолод- 
жувати, охолодити, прихо- 
лоджувати, дити. 

Прохлажденіе- охолода, 
холола. 

Проходимець--пройдисвіт, по- 
хожай. 

Проходить,-йти -- переходити. 
Проходной--перехідний; (сви- 

дітельство) подорожній 
лист. 

Проходь -- поміж, перехід; 
(узкій) сутки, сутісок, про- 
гулок; (сквозь толпу) про- 
товп; (задній) калюх, ду- 
пельце; (воздуха) продув, 

Прохожденіе--перехіїд: (обучен. 
мастерству)- -термінування; 
(науки) вивчання. 

Прохожій--перахожий, 
хідень, прохожалий. 

Процвітаніе--кв/тування. 
Процвьтать, цвьсть -- квіту- 

вати, уцвісти. 
Процентньй -- коматний, по- 

(через 

про- 

мимо- 

жедовий, відсотний, про- 
центовий. 

Проценть -- камата, пожеєд, 
лихва, відсоток, процент. 

Процессія-- похід, процесія. 
Процессь -- процес, справа, 

позов, суд; процес, проце- 
лура. 

Проціеживанье- -цідіння.Х 
Процьжизать, дить -- цідити, 

переціджувати, перецідити. 
Прочеркивать,-кнуть -- пере- 

креслювати,-лити. 
Прочистка--прочищення. 
Прочитьвать,-честь -- перечи- 

тувати, перечитати; (едва) 
спєбезувати, | резслебезу- 



Прочихаться- Прільй. 

вати; (невнятно) нахамар- 
кати, нахарамаркати. 

Прочихаться- -вичхатися. 
Прочищать, прочистить--про 

теріблювати, протеребити, 
перечищати,-чистити. 

Прочій-йнший; межлу 
чимь-між иншим. 

Прочность--кріпота, держава, 
міцність. 

Прочньй--кріпотний, міцний, 
тривалий. 

Прочтенів--прочит, відчит. 
Прочь--геть, гетьте; сторо- 

нись-на бік; поди прочь-- 
їди геть; и я не прочь-і я 
не від того. 

Прошва--лиштва. | 
Прошедшій--давній, колишній, 

минулий; -шес-минулість. 
ПрошелестЬть -- шелеснути, 

прошамотіти. 
Прошеніе--супліка, прохання. 
Прошествіє (времени)--уплив 

(часу). 
Прошибать,-бить -- пробивати, 

бити; о дошкуляти,  шку- 
лити. 

Прошибка-- помилка. 
"Прошивка--мережка. 
Прошипіть--зашипіти; 

чати. Й 

Прошлогодній--торішній. 
Прошлое--минувшина. 
Прошльйа-минулий; пр. 

тоду) -- торік. 
Шрошляться -- проваласатися, 

прошвендяти. 
Прошмьтгнуть--прослизнути. 
Проштрафиться -- перехиблю- 

вати, перехибити. 
Прощальньй--прощальний. 
Прощаніе--прощання- 
Прощать,стить -- дарувати, 

подарувати, вибачати, ви 
бачити, пробачати, - чити, 
перебачати,бачити, звиди- 
ти; (другь другу) подарува- 
тися. 

Прощаться, проститься (сь 
кьмь) -- прощати,  попро- 
щати (кого), прощатися, 
попрощатися. 

Прощающій -вибачний. 
Проще--простіше; - всего-най- 

простіше. - 
Прощелькга--проноза, суціга. 
Прощеніе--проща, дарування, 

відпуст. 
Прощупать--проманати, 

25 

про- 

заси- 

(вь 
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Проїдать,-всть -- проїдати, 
їсти; прогризати,- гризти. 

Пробвздить--проіздити. 
Проівздомь--переіздом, 

іздом. 
Проївздь-- переїзд. 
Провзжать,-Вхать--лереіздити, 

мимо- 

пора їхати» 
Проїзжій--подорожній; (п  до- 

рогь) переіздний. 
Прозкзаменовать -- поіспиту 

вати, виспитати. 

| Проявленіє-об'яв, вияв, прояя. 
Проявлять,-вить -- виявляти, 

виявити. 
Проявляться,-виться -виявля- 

тися, виявитися.очутитися. 

Проясняться (7 погоді) -розго- 
динюватися, розгодинитися. 

Прудить -- гатити, тамувати; 
бурити (мочиться вь по- 
стель). 

Прудовой--ставовий, ставній. 
Прудь--став; (искусств.) код 

панка, сажавка. 
Пружина--спруга. 

| Пружинистьй--спругуватий. 
Пружиниться --спругувати. 

| Пружинньй--спруговий. 
- Прусакь, насіьк.--сас, шваб. 
прутокь (вязальн.)--дротик. 
Пруть -- хлудина,  хлюдина, 

лутина, хабина, хвойдина, 
дудець, ліїска, лозина; же- 
піз-дріт. 

Прутья мелкія--хмиз, 
Прьганіс--стрибання, скакан- 

ня, стриби, скокн, гопи. 
Прьгать, - гнуть -- стрибати, 

бнути, плигати,гнути, го- 
пати, гоцати, підскакувати. 

Прьгунь -- стрибун, стрибай- 
чик, стрибунець. 

Прьгь--стриб, скок. 
Прьжекь--підскік. 
Прьсканіе--кроплення. 
Прьскать,-снуть -- кропити, 

покропити; (счьясь) пир- 
хати, хнути. 

Прьткій, о-похіпкий, покап- 
ний, шпаркий,  прудкий, 
доскоцький, порський, там- 
кий, о. 

Прьть- прудкість, шпаркість; 
моторність, жвавість, зу- 

ха. 
Прьщеватьй - прищикуватий. 
ПрьшщеватЬьть- прищитися. 
Прьльй--запрілий; (о мукБ, 

капр) -- леглий, підлеглий. 
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Пріль -- запрілість, підлег- 
лість. 

Прьніе--запріння; гниття. 
Прісноводньй-прісноплодний. 
Прьсность--пріснота. 
Прьсньй,-о--прісний, о. 
Прьть - пріти, пітніти; гнити, 

упрівати, мліти. 
Пря--звада. 
Пряденіе--прядло, 
Прядильньй--прядний. 
Прядильня -пряльня. 
Прядильщикь, ца -- прядник, 

«ця, прядун,-ха. 
Прядь-- пасмо, сталька, стал- 

ка; вибившаяся волось -- 
мичка. 

Пряжа--прядиво; (и8ь пакли, 
охлопьевь,  оческовь) 
клочанка. 

Пряжка--спряжка, застібка. 
Прялка--кужілка, кужівка. 
Прямая кишка -кутниця. 
Прямехонькі й--простісінький. 
Прямизна- простість. 
Прямить--простувати. 
Прямленіе--простування. 
Грямо -- навпрямки, навпря 

мець, навпростець, навпро- 
шки,  навпрачки, щиро, 
одверто. 

Прямодушіе-- щирість, одвер 
тість. 

Прямодушньй -- щирий, од 
вертий. 

Прямой--простий; щирий, од 
вертий; правливий, справ- 
жній; безпосерецний. 

ГІірямокрьільй--проестокрилий; 
(наськомьія) простокрильці. 

Прямолинейньшй-простохідний 
Прямота--простість; щирість. 
Прямоугольникь,-» ньй-просто- 

кутник,-ний. 
Пряникь - - пірник; медовьій -- 

медяник, медівник.. 
Пряничньй--пірниковий. 
Праности--коріння. 
Пряньй--корінний. 
Прясло--прясло. 
Прясть--куделити, прясти. 
Прятаніе -- персхюв, перехо 

ванка, ховання. 
Прятанньй--хований. 
Прятать -- ховати, хоронити. 
Прятаться, спрятаться -- хо- 

ватися, переховуватися, пе 
реховатися. 

Прятки--схованки. 
Пряха--прядуха. 

Пріьль- Пуддингь. 

| Псалмопівець -- псальмиста. 
Й Псалмопініе - псальмування. 
(| Псаломньй - псальмовий. 
І Псаломщикь - дяк. 
; Псаломь --псальма. 
Псалтьрь--псальіир. 
Псарня--собакарня. 
Псарь--собакарь. 
Шсовьй--песький, псячий. 
Птенець--пстя, потятко, пта- 

ша, пташатко, пуцьвери- 
нок. 

Птица -- птах; хищная- хижий 
птах; домашняя - домовий 
птах,-ве птаство; півчія пти- 
цьм-співоче птаство; возара- 
тившаяся изь зимн, пере- 
лета--ириця; залетная-зале- 
туха. 

Птицеводство -- пташарство, 
птахівництво. 

Птицеловство -- пташництво. 
Й Птицеловь- -пташник. 
|| Птичій- пташиний, птаський, 
| пташачий; дворь - птащня. 

І 
і 

Птичка-- пташка. 
Птичникь--курлик; пташарня. 

| Публика--публичність. 
Пубгикація--оповіщення, ого- 

лошення. 
Публиковать--оповіщати, ого- 

лошати. 4 
Публично--привселюлно, усе- 

людно, людно, приліодно. 
Публичний шт привселюдний, 

уселюцний, прилюдниий. 

Пугало -- потороча, заполоха, 
| |жоха, страхопуд, страшох, 
'. страх,опудало, страховище, 

страшидло. 
Пуганів -- жахання, лякання, 

і страхання. 
4 Пугать -гнуть--лякати,-кнути, 
І страшити, жахати, жахну 

- ти, полохати, полохнутхи. 
« Пугаться -- торопитися, уля- 
7 катися, жахатися, харапу- 
| одитися, спуджунатися. 
Пугливость--жахливість, ляк- 

ливість, лякучість, полоха- 
ність, полохливість. 

Пугливьій-- лякливий, лякучий, 
| полохливий, полохани 
| жахливий; (0 лошади) ха 
І рапудливий, карапудлинвий. 
; Пуговица--гудзь, гудзик. 
І Пуговочникь,-ца гудзикар, ка 
Пуговочньшй--гудзиковий. 
Пуддингь  (всевозможн. 

довь)-баба, бабка. 
ро 



Пудель--ПустЬть. 

Пудель -- пудель; 
обмах. 

Пудовой--пудовий. 
Пудра--пудра. 
Пудреница --пудерниця. 
Пудреніє--пудрування. 
Пудрить--пудрувати. - 
Пудь -пуд. 
Пузань--черевань. 
Пузатьй--череватий. 
Пузо-черево 
Пузьтрекь -- міхурець, пухи- 

рець; банька, каламарь, 
пляшечка. 

Пузьристьй--пухируватий. 
Пузьриться | -- надиматися, 

бульбашкувати; пишатися. 
Пузьгрньй--пухировий. 
Пузврь --пухир; (на воді изь 

мьіла) булька,котик, буль- 
башка, банька. жмура; (на 
тіл) пухир; мочевой -пузлро; 
(у четвероногихь)  бордюг; 
(плавательн.)міхурець плав- 
ний. 

Пукь, пучекь'ю- пук, пучок; 
(соломь, веревокь, денегь 
н т. д.) жмут, жмутик; (та- 
баку) папуша. 

Пулеметньм --скорострільний. 
Пулеметчикь-- скорострілець. 
Пулеметь--скоростріл. 
Пульверизаторь -- прискавка. 
Пульсовьй -- живчиковий. 
Пульсь--живець, живчик. 
Пуля--куля. 
Пунктирньй--точкований. 
Пунктировать--точкувати. 
Пунктирь- точкування. 
Пункть--пункт, уступ, арти- 

кул)-питательньй -- харчо- 
дайня;- сборньй--збірня. 

Пуночка, пт. Еппбагіга Піуаї5 
--посмітюх. 

Пунцовьй--жаркий, гарячий, 
Пуншь--шпун?, шпунтуш. 
Пупавка, раст. Апіпепіз біпсіо- 

гіа--жовтило. 
Пупковудньй--пупкуватий. 
Пуповина, анат.--пугник. 
Пупокь--пупець. 
пупочньй--пупковий. 
Пупь--пуп. 
Пупьрникь, раст. Тогіїїз (Ап- 

ІЮгізсиз5) -опуцька. 
Пурга--сніговиця, хуртовина. 
Пурпурньй--щарлатовий, щер- 

латий. 
Пурпурь--шарлат, багрець. 
Пускай, пусть--хай, най, 

(у охотн.) 

не- 

| 

| 
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хай, бодай; -ка-хай-но, не- 
хай, лишень. 

Пускать,-стить -пускати, впу- 
скати, впустити; почки -на- 
бруньковуватися, набрунь- 
куватися, набрунитися, на- 
брощуватися, набростити- 
ся, набростатися; ростки-- 
пароститися, назублювати- 
ся, битися; (вь ходь) запу- 
скати, запустити; (парні) 
запарюватися,  -паритися; 
(пьіль вь глаза) ману на- 
пускати, -стити. 

Пустельга, пт. Тіпипсиїц5 аїап- 
Фагіц5--мишолівка,  мишо- 
ловка. 

Пустехонекь --порожнісінький. 
Пускаться, -ститься --пускати- 

ся, ститися, кйдатися, ки- 
нутися у що; (вь разврать) 
забахурувати;  (бродяжни- 
чать) заблукати; (на авось) 
пуститися навманя. 

Пустовать-- порожнювати. 
Пустоголовьй--дрібноголовий. 
Пустодомь,-мка--недбайло, не- 

дбайлиця,  недбаха, неку- 
кібник,-ця. 

Пустодумь--марнодумець. 
Пустозвонь--торохтій. 
Пустой -- порожній; (безсодер- 

жательньй)-марний. 
Пустомеля--торохтій,  торох- 

тійка, мелун, талалай, вер- 
зун, марномовець. 

Пустопорожній--порожній. 
Пустбросль, раст, Затіисив-- 

боз/ бузина. г 
Пустосвятство--святеництво. 

Пустосвять--святеник. 
Пустословить--марнословити,» 

мовити, фляворити, форко- 
тати, фльокотати. 

Пустословь--марномовець, та- 
лалай, мелун. 

Пустота--порожнеча. 
Пустоцвьть--ялоцвіт, 
Пустошь--пустиння, пустка. 
Пустьннике,-ца --пустельник, 

-ця. 
Пустьшнвическій -- пустельни- 

чий. 
Пустьтнничество--пустельниц- 

тво. з 
Пустьнньй--пустельний, 
Пустьня--пустеля. 
Пустьрь--пустиння, пустка. 
Пустіть -- пустіти; вилюдня- 

тися. 
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Пустякь -- дрібниця, марниця, 
цяцянка, фрашка, абищиця. 

Пустячньй -- малезний, дріб- 
ний. 

Путаница--крутанина, крутня, 
плутаниця, плутаї мна, плу 
танка, плутня. 

Путаніе - плутання. 
Путать--плутати;ся -- плута- 

тися, шевдатися; втручати- 
ся; збиватися. 

Путеводитель,- ница -- прово- 
дирь,рка, провідник,-ця. 

Путеводньшй- провідний. 
Путевой--дорожній; подорож - 

ній. 
Путешественникь,-ца -- ман 

дрівець, мандрівник, -ця. 
Путешествіє -- подоріж, ман- 

дрівка. 
Путешествовать -- подорожу- 

вати, мандрувати. 
Путешествующій, странствую- 
щій-- подорожній, мандрів- 
ний. 

Путникь,-ца--подорожник,-ця. 
Путь -- дорога, шлях; весен- 

ній- вешняк; зимній--зим- 
няк; літній--літняк; сан- 
ньй, растявшій -- талина; 
млечньй -- чумацька  до- 
рога. 

Пухленькій-- пухкенькинй. 
Пухльй -опухлий; пухк 
Пухлякь, пт. Раги5 сгізіаїа - 

чубатка; раст. Рарппе Ме 
зегецт-вовчий перець. 

Пуховикь -- пуховиця. 
Пуховьй -- пуховий. 
Пухь -- пух; (на брюхі жи: 

вотн.)- почеревщина. 

Пучеглазьй -- лупатиї, 
тий. 

ЛПучекь (охапка)--жмак, жмут, 
скрутень, пакут. 

Пучина--нурта, безодня. 
Пучить, вспучивать, вздуть-- 

"обдимати, обдути; (глаза) 
п'ясти, витріщати (очі). 

Пушечньй - гарматний; сна 
рядь- гарматень, куляга. 

Пушистьй--хихлатий, пухна- 
тий. 

Пушить--хутрувати, лаяти. 
Пушица, ораст.  Егіорпогит 

(апдизніоїшт)- -сп'ячник. 
Пушка- гармата. 
Пушкарекій -гармашевий. 
Пушкарь--гармаш. 

ока 

| | кура, 

Пустякь--Їьілько. 

|| Пушки, раст. Егідегоп асге-е 
| котячі лапки. 
Пушной--мохнатий, хутровий; 

полов'яний. 
Пуще -- гірше, дужче, над, 

більше. 
Пущица, раст. Егіорпогипт-- 

(видь апдизіййойот Коб) і 
Іабібоїїцгп Норре -- заячі 

лапки; Е. мадіпашт- пух. 
Пхиновникь, раст. Вгізіоіосіа 

| Сіегпайні5 -хвилівник, фи- 
лонкик, хвилілник. 

Пчела--бджола. 
Пчелиньй -бджоляний. 
Пчелистьй--бджолястий. 
Пчелка--бджілка. 
Пчеловодство -- бджолярство, 

пасішництво. 
Пчеловодь -- бджоляр, медов- 

чик, пасічник. 
Пчеловорь, пт. Мерор5аріоє- 

іег--золотушник. 
Пчельникь -- пасіка, бджоля- 

ник; раст. Сбаййшт осігоіе- 
исит -медівник. 

Пшеница -- пшениця; арнаут- 
ка-білотурка. 

Пшеничньй--пшенишний. 
Пшено-- пшоно. 
Пшонньй--пшоняний. 
Пьжить-клейтушити; пиро- 

житися. 
Пьжь -- клинтух,  кле.тух, 

флейтух. 
| Пмилать--яритися, палати, па- 

лахкотіти, бухтіти, пале- 
ніти. 

| Пилающій--ятряний (обь ог- 
| он) ярий. 
Пьлинка--порошинка; песчин- 

ка (вь глазу)--запороха, 
Пьлить-екушпелити, кушпо- 

тіт», курити, накурюватн. 
Пилиться. запьшлиться--запо- 

рошуватися, запороши:и- 
ся, куритися. укурюватися, 

Пилкій, вспьльчивьій, 0--за- 
горілий, палкий, гаряЯчий, 
запальчастий, о. 

Пьль--запал, запалення, за- 

її палінння, пал. 
Пьль-штип,льл, порох; взбитая- 

кушпела, копіт, ку- 
рява,  кіптяга, киптюга; 
большая - пиляка, пилюра, 
пилюга; цвіточная - перга; 
на ногахь пчель-обніжжя. 

Пьльникь, бот.--пилочня. 
' Пвільно- курно, порошно, 



пьльньйи -іялить. 

курний, куряний, ьньій 
поротіни 

Пирять, пюрнуть --штурхати, 
штурхнуги, штрикати, 
штрикнути, шуряти, шур- 
нути, штрихонути, штри- 
конути, шпиркати,рнути, 
шпортнути, шпортонути, 
ширяти, шебенути, чеберя- 
ти, берхнути. й 

Пьтанньй--катований. 
Пиьтать--катувати. 
Пьтаться--мірятися, наміря- 

тися, тріоувати. 
Пиьтка, истязаніе--катівня, му- 

ки, тортури. - 
Пьтливьй, 0--допитливий, ці- 

кавий, о. 
Пьхтінів -- дмухання, 

кання. 
Пьхтіть--фучати, футіти, пух- 

кати, дмухати. 
Пьшать--сапати; (о пламени) 

шагати, жахтіти, пашіти. 
Пиьшка- пампушка, пухтелик. 
Пьшность--пишнота, вистав- 

ність,  бучність, перепих. 
Пьшньй, о-пишний, вистав 

ний, бучний, о. 
Пьедесталь--п'єдесталь, 
Пьющій--питущий. 
Пьяница--п'янюга, заливайло, 

опіяка, піяк, піяка, пере- 
пієць, шутл.- не - минай- 
корчма. 

Пьянство -- піятика, п'яцтво, 
опійство. 

Пьянствовать--піячити, 
кувати, почаркувати. 

Пьянчужка--п'яничка, п'янди- 
голова. я 

Пьяньй - п'яний, налилий, на- 
лиганий. 

Пьяніть - п'яніти. 
Жвець -- співак; (позть) спі- 
вець. 

Пьввица-- співачка. 
Піьвникь болотньй, раст. Ог- 

спі5  ппїї'кагі5 зозулині 
сльози, любки. 

Пьвунь,-нья -- співун,- ха, ще- 
бетун,-ха. 

Гвучесть -- співучість, спів- 
ливість, співність. 

Пьвучій--співучий, співливий, 
співний. 

Пьвческая--співальня. 
Півческій--співацький. 7 
Півчій--співочий; сущ.-співак. 
Пагій--дзябканистий, строка- 

пух- 

чар- 
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тий, піганистий; двуцвіг. 
кішастий.. 

Пьна-шум, шумовипа, шумо- 
виння. 

Пьнистьй--шумовинний, шум- 
ливий, кудрий, пінявий. 

Паьниться - шумувати, пінити. 
Пбніе--спів, співа, співання. 
Пьнка-(на кипяченомь моло- 

к5)-старка(намолокі, слив- 
кахь) плівка; (на вареньб) 
шумовина. 

Пінковьій --пенькавий. 
ГІвнкосниматель, ница -- лічо- 

круп,-ка. 
Пьнкоснимательство -- лічо»-, 

крупство. 
Пінность--пінявість. 
Пьночка обьїіновенная, пт.-- 

пойчик, лозиняк, євка. 
ТПівнящійся--шумний. 
Песельникь--пісняр. 
Пьсенка--співанка, пісенька. 
Пісенникь--співаник. 
Пьсенньй--співний. 
Пьснопівець--поспівець. 
Пьснопьніе--поспів'я. 
Пісня--співанка, співа, спів, 

пісня. 
Пьтухь--півень, когут, кур, 

кокош. 
Пьтушиться, важничать -ко- 

кошитися. 
Пьтушій -півнячий,  когутій, 

когутячий. 
Петушій гребешокь, раст.Апа- 

гапіпи5 Іапдаїшз, и 5огдпит 
уцідаге--просо | дике, ту- 
рецьке просо, краса; Опо- 
піз лисий хвіст. 

Патушокь-- півня, пізник. 
Пть-- співати; (плохо) скирги- 

кати; (о пітухв) піти, 
кукурікати; (о крапивни- 
кь) шрітати; (о перепель) 
вибивати; (о соловьб)тьох- 
кати; (на клирось) канар- 
хати. і 

Пьхотинець--пішак; (вь ньн. 
укр. армінутгайдамака. 

Пьшеходнь;--пішоходний. 
Пьшій--піший. 
Пьшка-пішак; попихач, нік- 

чема. 
Пьшкомь - пішка, піхтураю. 
Пядь--корх. 
Пяленіе -- напинання; - глазь 

-витріщання очей. 
Пялить--напинати, натягати; 

глаза-витріщати очі. 
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Пальць--п'яльця, кросна. 
Пята--п'ята. 
Пятакь- десять шагів. 
Пятерикь--п'ятерик. 
Пятерицею--уп'ятеро. 
Пятерка--п'ятка. 
ЛПятналтьнньй--злотий. 
Пятиверстньй -- п'ятиверото- 

вий. 
Пятиглавьій--п'ятибанний. 
Пятигранвикь - - пятигранчат 

ник. 
Пятидесятилітній -п'ятьдесят- 

літній. 
Пятидесятница--зелені свята. 
Пятидесятьй--пятьдесятий.. 
Пятидкевньй--пятиденний. 
Пятикопсечньй -- десятьшаго 

вий. 
Пятилітіе--п'ятиріччя. 
Пятилітній-з п'ятирічний. 
Пятимісячньй п'ятимісяшн 
Пятипольньй--п'ятизмінний. 
Пятипроцентньй--п'ятикамат- 

ний, п'ятигроцентовий. 
"Пятисотьій--п'ятьсотий. 
Пятитьосячньй -- п'ятитисяу- 

ний. 
Пятить--пхати назад. 
Пятиться, итти задомь-задку- 

вати, рачкуквати. 
Пятиугольникь--п'ятикутник. 
Пятиугольньй -- п'ятикутний. 
Пятка--п'ятка. - 
Пятнадцатикопеечньій -- трил- 

цятьшаговий. 
Пятнадцать--п'ятьнадцять. 
Пятнать -плямити; плямувати, 

ославляти; таврувати, 
клейнити. 

Пятнаться, ниться -- плями- 
тися. й 

Пятнистьй (вь пятнахь)--пля- 
мовитий, плямуватий, пля- 
мистий, цяткодваний, цято- 
ваний, кований. 

Пятно-плямина, пляма, ляп- 
ка, петьмоїна сть разли- 
той цвітн. жидкости-льопи; 
на лиць у беременной--ос- 
тупа. 

Пятньшико-цята, цяпка, плямка. 
Пяточньй--п'ятковий. 
Пятьй-- п'ятий. Е 
Пять -- п'ять; сь половиною 

-«півшоста. 
Пятьдесять--п'ятедссят. 
Пятьсоть--п'ятьсот. 
Пятью--пять раз. 
Ляченье -задкування. 

Пяльдь--Равно. 

Р. 
Раба--невільниця, невільнич- 

ка. 
Рабій--невільничий, неволь- 

ничий, невільницький. 
Рабольпіве -- ницювання, пла- 

зування,улесливість,забіги. 
Рабольпньй,-о-- підлабузний, 

улесливий, плазовитий,під- 
летний, лабузливий,-о. 

Рабоельпствовать--улещатися, 
плазувати, мостом клас. 
тися, лизати халяву, чо- 

боти (кому). 

Работа- робота, праця, робін- 
ня; (что сработачо) діло, 
твір; (хлопоть!) оруда. 

Работать -"робити, працюва- 
ти; не разгибая спинь -- 
кряжити. 

Работишка--робітка. 
Работливьй -- працьовитий. 
Работникь--роб, робітник,-ця, 

зарібник, - ця; (труженикть) 
працівник, ця; (слуга) че- 
лядник,ця, ваймит,-чка. 

Работньй-Зобітний. 
Работодатель--роботодавець. 
Работящій--робучий, робозий, 

роботящий, працьовитий; 
сущ.роботяй, роботига; о 
женщ.-роба, роботуха. 

Рабочая--робітня. 
Рабочій - робітник; (нанявшій- 

ся на літо)--політник, ця; 
прия.-робітний, ділний: (во- 
прось) робітнича справа. 

Рабскій -- невільничий; (под- 
ражанієе) сліпе наслідуван- 
ня. 

Рабство -- неволя, 
ярмо. 

Рабь -невільник. 
Раввинь- рабин. 
Равенство-- рівність. 
Равненіе - рівнання. 
Равнехонько- рівнісінько; сд- 

наковісінько. 
Равнина плосінь, ровінь, 

площина, рівнява, рівнина; 
на горахь-- полонина; низ- 

мен. на лів. берегу рькь-- 
пологи. 

Равнинньй--рівничовий, рів- 
нявий, 

Равно--рівно, зарівно, урівні: 
все равно- однаково. 

кормига, 



гаїноапортольний -развиратель. 

Равноапостольньи --рівноало- 
стольний. Й 

- Равнобедренньй, геом.--рівно- 
раменний. 

Равнобочньй -- рівнобокий. 
Равновременньй, - о -- рівно- 

часний, о. 7 
РавновЬсіє--рівновага. 
Равновісньй -- рівнсваговий, 

рівновагий, рівноваж- 
ний,-о. 

Равноденникь--рівник. , 
Равноденственньй -- рівнике 

вий. 
Равноденствіе--рівнодень, ріб/ 

нодення. 
Равнодушіе байдужість, обо 

нятність. є 
Равнодушньй,-о -- байдужий, 

обонятний,-о. 
Равнодьйствующій -- вислід- 

ний. 
Равнозначащій 

ний. 
Равном'брньй,-о--рівномірний, 

однаковий,-о. 
Равнообразієе - одноманітність. 
Равнообразний, о -- однома- 

нітний,-о. 
Равноотстоящій -- рівнодале- 

кий, рівновідлеглий. 
Равноправньй - рівноправний. 
Равносильньй -- рівнодужий; 

рівноваговий,рівнозначний. 
Равносторовній--рівнобокий. 
Равностоющій--рівновартий. 
Равность--рівність, рівня. 
Равноугольньй - рівнокутний. 
Равноцінность-рівновартність 
Равноцінньтй -- рівнсзартний. 
Равпьйи- рівний, однаковий. 
Еавляніе--рівняння. 
Равнять, сравиять -- зарівню 

-- рівнознач- 

вати, зарівняти, рівня:и, 
зрівнювати; прирівнювати, 
порівнювати. 

Радехонекь--раднісінький. 
Ради--для, задля, про, зара- 

ди; тосо--Ззадля того; - че- 

го--про що. 
Радивьй, о--дбайливий, 

ний, цбалий, 0. 
Радикализмь -- радикальство. 
Радсвать, обрадовать. -- тіши- 

тв, о утішити, потішити, 
підвеселяти, підвес.лити. 

Радоваться- тішитися, утіша- 
тися, радіти. : 

Радоница--могилки. 
Радостньй, о--радісний, о. 

дбай: 

ЗУ 

Радость - радощі, радість. 
Радуга -- веселка, веселиця, 

весівка, райдуга,  корко- 
бець, туга, красна цівка. 

Радужньй--веселковий. 
Радушіе -- привітність, 

рість, зичливість. 
Радушньй, о -- привітність, 

щирість, зичливість. 
Радь--радий. 
Радьніе--дбання, дбалість. 

щи- 

Радіьтель, ница-- дбач, дбаха, 
дбайпивець,-ливиця. 

Радіть- дбати за що, пиль- 
нувати чого, побиватися за 
що, кряжити за чим. 

Раждать, дить -- родити, по- 
родити, уродити, народжу- 
вати, народити, привести; 
справляти, справити, аро- 
бити, учинити. 

Ражій--огрядний. 
Разбавлять, вить -- розводи- 

ти, - вести,  роспускати,- 
- остити. 
Разбаливаться, - боліьться -- 

розболюватися,-літися; рос- 
хоруватися,-хорітися. 

Разбаловать, -ся -- розбешта- 
ти, ся. 

Разбалтьвать, болтать -- роз- 
боетувати, ресколочувати,- 
тити;  разглашать,сить-- 
розляпувати, 0 розляпати, 
роздзвонювати, - нити, роз- 
лементити, росплести. 

Разбередить--роз'ятрити, роз- 
вередити. 

! Разбиграємьій- -розбиваний. 
; Разбивате,-бить -- розбивати,» 

бити, ррозлупити, росхе- 
кати, розсадити; -вдребесз- 
ти--на гамуз, на друзки, 
на мотлох, ка череп'я по- 
бити, помізчитя, потрощи- 
ти; побивати, побити; -ла- 
терь-табором стати; - па- 
латку -- намет нап'ясти, 
росп'ясти. 

Разбивка--розбив, розбивини, 
розбивання, розбиття; р0з3- 
діл;- зданія, сада-- плянту- 
вання. 

Разбивчой -- роздільний, по» 
дільний, поділистий. 

Разбивчивий--крихкий, крух- 
й мук) грудкуватий. 
рааіє-розбори. 

Разбиратель, -ница --роабирач, 
-ка. 
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Разбирательство--розправа. 
Разбирать, брать - (разнимать 

ло частямь) розбірати, -зіб- 
ати, розвалювати, - лити; 
ра упать) роскуповувати, 
-пити, пороскуповувати; 
(понимать, соображать) ро- 
зуміти, зрозуміти, урозумі- 
ти, утямити, росшололати, 
росшулічити, росшушукати, 
росчовпати, росчурукати, 
росчумати, уторопати, роз- 
длубати. 

Разбитной -- промітний, шам- 
кий, меткий, моторний, 

жвавий. й | 
Разбитьй, расколотьй -- рос- 

хряпаний; (предметь)-рос- 
хряпень. 

Разбогатьть--збагатіти, заба- 
гатіти, забагатшати, запо 
могтися, розможніти, по- 
розможніти; (немного) при- 
заможніти. 

Разбой -- розбій, розбійство, | 
харцизство, харцизяцтво. 

Разбойникь--опришок, добич- 
ник, здобичник, здобиш- 
ник, розбиш, збуй, збій, 
збійник, забіяка, розбіяка, 
харциз,  харцизник, роз- 
бійник, розбиміака, людо- 
різ, (морск., рьчн.) ушкал. 

Разбойничаніе- харцизування, 
розбійство, харцизтво. 

Газбойничать -- розбоювати, 
опришкувати, збійникува- | 
ти, харцизити, харцизува |! 
ти, (на мор, ріькб) ушка- 
лювати. 

Разбойнически--розбоєм. 
РКазбойническій -  опришниць- 

кий, здобичницький, збуй 
харцизницький, 

ницький, розоишаць- 

Газбойничество -- опришниц 
тво,здобичництво, збуйниц- 
тво, харцизяцтво, розбій 
ство, розбійництво, -розби- 
шацтво. 

Разбойничій--розбійський; роз | 
бійників, розбишацький,збо - 
єцький, харцизяцький, лот- 
ровський. 

Разболтаться--роспатякатися, 
розбазікатися. 

Разборка- (сортировка) сорту- 
вання, Гатункування, хух- 

Разбирательство--Разбухшій. 

рини, хухряння;  (зданія, 
избь) розмурування, розбір. 

Разборньій -- розбіральний, 
складаний. 

Разборчивьій, о-- (четкій) чи- 
тальний, виразний, розбір- 
ний, о; (осторожньй) ог- 
лядний, розсудний, розваж- 
ний; (прихотливьй) пере- 
бірливий, переборшливий, 
примхливий, вередливни, о, 
перебірник, -ця, переборець, 
перебірчик. 

Разборь -- (книги, сочиненія) 
критика, розбір, росклад; 
(шапочньй) шапкобрання; 
(сорть) гатунок, хухрина; 
(разбирательство) суд, рос- 
права; (товара) збуток; 
вибір, вибірання,  перебі- 
рання; ріжниця. 

РазботЬльй--отягтілий, 
систий, гладкий. 

РазботЬть-- отягтися, поглад- 
шати. 

Разбранить--розлаяти, 
яти, висварити. 

Разбраниться -- посваритися, 
розлаятися. -- 

Разбрасьвать,-бросать,-сить-- 
роскицатидкинути, порос- 
кидати, тирхати, ростир- 
хати, поростирхувати, роз- 
рунтати. 

Разбрататься--порізнитися. 
Разбрестись--розбрестися, по- 

росходитися, розсипатися, 
роспорошитися. 

Разбродль--ростіч, розсип. 
Разбродяжничаться --розволо- 

. читися. 
Разбросаччость--роскиданість. 
Разбросанньшй -- роскиданий, 

розсипний. 
Разбрось--роскид, помет. 
Разбризгивать, -згать --розля- 

пувати,-пати, росприскува- 
ти,-кати. 

Разбрюзжаться -- розбурчати- 
ся, розбурмотатися. 

Разбулить -- розбуркати, обу- 
дити, росколошкати, скор- 
няти, розворушити. 

Разбухать, хнуть -- трудоваті- 
ти, струдоватіти, бучавіти, 
лобучавіти, набучавіти, бу- 

опа- 

вила: 

бнягіти, набубнявіти, на- 
брякати, брякти. 

Разбухшій--набряклий, стру- 
денатілий, бучавий, бубня- 



Разбушеваться - Разволить. 

вий, набряклий 
лий. 

Разбушсваться -розбурхатися, 
розбурхотатися, розгвалту- 
ватися. 

Разбуяниться -- счинити, зби- 
ти бучу, розмордуватися. 

Разбьгаться, бвжаться -- роз- 
бігатися,бігтися, порозбі- 
гатися, ростікатися,-текти- 
ся, поростікатися; розгатя 
тися, розігнатися. 

Разбігаться -розбігатися. 
Разбігь--розгон. 
РазбЬситься--посатаніти, роз- 

лютуватися, розмордува 
тися. 

Разважничавшійся -- роспинд 
жений, роспиндючений, рос- 
принджений. роскобенілий. 

Разважничаться -- роспринди - 
тися, розбришкатися, рос- 
чванитися, роспиндючити- 
ся, роскобенитися. 

Разваливать,-лить -- розвалю- 
вати, лити, бурити, розбу- 
рити, роскидати, пороски- 
дати, руйнувати, зруйну- 
вати. 

Разваливаться,-литься -- роз- 
валюватися,литися,  роз- 
снаснитися; (сидіть,  ле- 
жать, раскинувшись) ви- 
вертатися,-нутися. 

Развалина -- руйновище, зва 
лище, руїна. 

Развалистьй -- розложистий, 
ополистий. 

Разваль--(сосудь сь отведен- 
ньми наружу краями), він- 
цянка; (плавная рьїюь ло- 
шадни) шлаг; (горн.) Яма, 
кспальня; натовп, натиск. 

Разваривать,-вгрить -- розва 
рювати,-рити. 

Разварка--розварювання. 
Разварной - варений. 
Разведенець--розводець. 
Разведеніе (разьединенієе) 

розлучення; (водою) розба- 
ва, роспущення; (растеній) 
розсада, розвід; (дом. жи- 
вот.) росплід, хов, году- 
вання. 

Разведенка - розвідка. 
Разведриваться, "дриться 

розгодинюватися, -динити- 
ся, на годині стати. 

Развереживать, -дить -- роз'- 

набубняві- 

« 
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ятрюзати,-рити, 
ти,зиги. 

Разверзать, зть -- росчиняти, 
гнити; ся -- розступатися,- 

питися, росчинятися, -ни- 
тися. 

Разверстка -- поділ, розділ, 
роскпад; (о землбь)-- розм2- 
жування, паювання. 

Разверстьвать, стать -- поді- 
ляти, (лити,  роскладати,- 
класти, розділяти,-лити. 

розража- 

" Развертьвать,-вернуть -- роз- 
гортувати, розгортати,-рну- 
ти, розібрати; ся--розгор- 
татися; (о листьякь, поч- 
кахь) роспукуватися, рос- 
пускатися; (о  войскахеь) 
фронтуватися, уфронтува- 
тися; росщедрюватися,-ри- 
тися. 

Разверчивать,-тіть -- роскру- 
чувати, крутити. 

Развеселиться --завеселитися, 
звеселитися. 

Развеселять,-лить--звеселяти, 
звеселити, підвеселяти,- 
лити. 

Развиваніє- розвинення, роз- 
вій. 

Развивать, вить -- роскручу- 
вати, тити. 

Развизжаться--розскавчатися. 
Развилина -- розсоха, чепера, 

чеперга, чеперуха, ростока. 
Развилистьй --розсохатий, че- 

ператий, чепергатий, роз- 
логий, розлогистий, розло- 
жистий. 

Развинчивать,-тить -- відшру- 
- бовувати,бувати,  відкру- 
чувати, тити, розгвинчува- 
ти,тити. 

Разамраться, разовраться -- 
роебріхуватися, -брехатися, 

Развитіе--розвиток, розвій. 
Развлекать, лечь, ся -- розва- 

жати, жити кого чим,у-ся за- 

бавляти, забавити;)-ся, тіши- 
ти, ся, потішити,-ся. 

Развлеченіг -- розвага, розжи- 
ток, розривка, забава, за- 
бавка; бавка. 

Разводить,-весть--(расторгать 
бракь) розлучати, -чити; 
(волненье) росхвильовува- 
ти, "лювати;  (жидкостью) 
розріжати, -дити; (огонь) 
роспалювати,лити; (парь) 
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роспа. увати, рити; (скоть, 
птицу) росплоджувати,-ди: 
ти, годувати; (дсерущихся) 
розбороняти,-ронити; (сол- 
дать по постно)розставляти, 
-ставити. 

Разводная--розвідна. 
Разводньй--розвідний. 
Разводь--(брачн.) розлука. 

Развозить, везти --розвозити, 
розвезти, порозвозити. 

Развезка--розвозини. 
Развозньй--розрозовий. 
Разволноваться -росхвилюва- 
тися. Х 

Развоняться--розсмердітися. 
Развопиться -- лементувати, 

розлементуватися. 
Разверачнвать,-воротить--рос- 

кидати,кидати, розлуплю- 
вати,-пити. 

Разворовь:вать, -ровать -- рос- 
крадати, розікрасти, порос- 
крадати. 

Разворчаться -- розгиркатися, 
розгарикатися,  розбурча- 
тися. 

Развратитель,-нига--лихозвід- 
нику ця, лихопризвідник,-ця. 

Развратительчьй -- лихозвід- 
ний, лихопризвідний. 

Развратникь--роспутник, 
хур, пічлаз. 

Развратница -- роспустниця, 
лотра, бахурка. 

Развратничать -- бахурувати, 
роспустувати. о 

Развратность--роспустність. 
Развратньй, о--роспустний, о 
Разврать -- респуста. 
Развращать,-вратить-- псува 

ти, зіпсувати, на лихе зво- 
дити, призводити,-вести. 

Развращоніе--лихозводини. 
Развращенность--роспусність. 
"Развьючивать, чить--розладо- 

вувати, -дувати, ростерки- 
ловувати,-лувати. 

Разаь--хиба, хибаль, хибань, 
невже, неке, чи, або, чиж, 
або ж, чи тож. 

Развівать, вбять -(раздувать 
вітромь) розмаювати, роз 
маяти,  фаяти,  файкать, 
ф'юкати; (разнести  вЬт- 
ромь) розвфовати, -віяти, 
роздмухати, дмухати. 

Развіваться--маяти. майори- 
ти, ф'юкати, плихати. 

Развввающійся--розмайний, 

ба- 

Разводная -Разгильдяй 

| Развіьдка--звіди, довідка, ви 
відка, розвйдини, роспитка, 

1 підслухи. 

| Разввдочньй--довідковий; от- 
її рядь--чамбул. 
Развідчикь--чамбуларь, пла- 

ступ, розвідач, вивідач. 
Развідьваніе -роЗвідини, шпи- 

куляція, допити, роспити. 
Развідьвать,-дать --вивідува- 

ти, дати, довідуватися, да- 
тися, допитуватися, татися, 

дізнаватися, знатися. 
Развінчивать,-чать --розлуча- 
ти, -чити;розвінчувати, чати. 

РазвЬсистьй--крислатий, кри- 
словатий, ополистий, роз- 
ложистий, розлогий, роз- 
логистий, росхилистий. 

Развіьсь -- важення,  вива- 
ження. 

Развісь--важки, тягарки. 
Развітвленіе (улиць, дороги, 

рьки)--ростік. 
Развітвлять,-вить -- ростіка- : 

ти,текти, розгалужувати,- 
вити. 

Развівшивать,-сить -- важити, 
зважити, розважувати,-жи- 
ти, порозважувати; розві- 
шувати, вішати, порозвішу- 
вати. 5 

Развязка-(двла, случая) кі- 
нець, наслідок; роз'язок. 

Развязность--прихвалість. 
Развязньй, о -- прихвалий, од. 
Развязьвать, вязать (связан- 

ное) -  розмотузувати, роз- 
в'язувати. 

Разгавливаніе--розговіни. 
Разгавливаться, - говЕться- 

розгівлятися,-говітися, 
Разгадка -ьідгадка. 
Разгадчикь,-ца- відгадник,-ця, 

угадько. 
Разгадьтнать,-дать -- відгаду- 

вати,-дати. Я 
Разгарь--роспал. 
Разгибать, гнуть--розгинати,- 

зігнути, порозгинати, рос- 
хиляти, - лити, ростугяти, 

лити. 

Разгибистьй--розгинливий. 
Разгибной - розгинальний. 
Разгибь--розгин, росхил. 
Разгильдяй - (мівшокь, непово- 

ротливьшй) шалава, пиня- 
вець, бамбула,  мамула, 
ккюх, шлегейда, штурмак, 
тюхтій, макуха, вайло; (не» 



кавглагольствованіо-Казгружать, 

ряка, растрепа) коструб, 
кудлан», роскуйда, нехлюя, 
(беззаботньй, равиня) роз- 
зява, гава, Й 

Разглагольствованіе --патяки, 
балаканина. 

Разглагольствовать- -постола- 
кати» базікати, просторіку- 
вати. 

Разглагольствующій --просто- 
рікуватий. 

Разглаживать,-дить -- сплян- 
товувати, тувати; (утюгомь) 
випрасовувати,  випрасу- 
вати. - 

Разгласка--розголос, поголос- 
ка; непорозуміння, незго- 
да, нелагода, розрада, ро- 
стирка. 

Разглашатель,-ница -- розго- 
лосник,-ця, проязучник,-ця. 

Разглашать,-сить--роспові ща- 
ти,стити, | проязичувати, 
проязичити, розславляти, 
-славити, розголошати, 
-бити. 

Разглашенів--розголос. 
Разглядьваніє -- розглядини, 

розгляд. 
Разглядьвать,-діть -- роагля- 

дати, гледіти, розднвляти- 
ся, - витися; (сь трудомь) 
сліпати. 

Разгнаийвать,-гноить --розгно- 
ювати,-гноїти. 

Разгниваться,-гниться -- роз- 
гниватися,-гнитися. 

Разгновніс -- розгній, розгно- 
іння. 

Разгнівлять,гнівать --гніви- 
ти, розгнівити. 

Разгніздиться --загніздитися, 
закублитися. 

Разговаривать--розмовляти. 
Разговориться -(0 чем'ь-лібо) 

вбалакатися, зговоритися, 
розмовитися, розгуторити- 
ся, розбалакатися. 

Разговорньй--розмовний. 
Разговорчивость -- балакува- 

тість, балакучість, балак- 
ливість, говіркість, мов- 
ність. 

Разговорчивьтгй -- балакуватий, 
мовний, балакучий, балак- 
ливий, говіркий, мовний. 

Разговорь--розмова. 
Разговвньє--розговіни. 
Разгонистьй -- розлогистий, 
Разгонь--розгон. 
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Її Разгонять, 
| няти, 

разогнать--розга- 
розігнати, розроня- 

ти,-Рити. 
Разгораживать, -дить --розго- 

| рожувати, дити; перегоро- 
1. жувати,-дити. 
Разгораться,ріьться -- роспа- 
| лягися, - литися; жевріти, 

розжеврітися, розітлітися, 
обгорітися, розжарюватися, 
-жаритися; 

| зашаритися. 
Разгореваться -- убиватися, в 

тугу вдатися, зажуритися, 

Разгорячать,-чить -- роспаля: 
ти, лити, роспікати, пехти; 
роздратовувати,-тувати. 

Разгорячаться, читься, вспь- 
лить--запалюватися, запа- 
литися; (войти вь азарть 
розогніти. 

Разгоряченіс--роспалення. 
Разграбленів -- зграбування, 

жакування, рабування. 
| Разграбля» ,-бить --рабувати, 

грабува.м, зрабувати, згра- 
бувати, жакувати, розжа- 

зачервонітися, 

кувати, сплюндрувати; пе- 
реплюндрувати,  пожаку- 
вати. 

Раграниченів --розмежування 
Разграничивать,-чить -розме- 

жовувати,- жувати. 
Разграфка (транспаранть, под- 

ложка) -раштра. 
Разграфлять,-фить -- шпаль- 

тувати,  пощпальтувати, 
линювати, розлинювати. 

Разгребать,-гресть-- розгріба- 
ти, гребти, розгортати,-рну- 
ти, розгромаджувати, - ма- 
дити. 

Разгреміться - розгуркатися, 
розгуркотатися, розгрімо- 
татися, розгріматися. 

Разгромленів -- пліондровини: 
Разгромлять, мить-- плюндру" 

вати, сплюндрувати, пере" 
плюнлрувати, руйнувати: 

| зруйнувати, розруйнувати- 
Разгромь -- погромище,  по- 

й гром, шлюндрація, плюон- 
4  дровини, пустошення, ни- 
| щення. 
Раггружать,-вить -- виладову- 

І ваги-дувати,  вивантажу- 
п вати, - жити, виважувати, 

| виважнти, витеркиловува 
| ти, витеркилувати, 
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Разгруженньй -- виладова- 
ний, овивантажений, роз- 
вантажений, виважений, 
витеркилований. 

Разгрузка -- виладовипи, роз- 
вантаження, вивактаження. 

Разгрузочньй--виладовний. 
Разгрузчикь -- виладовник, 

носій, носак. 

Разгруститься--засумувати. 
Разгрьзать, - зть -- розгриза- 

ти,зти. 
Разгуливать -- проходжува- 

тися. 
Разгуливаться -- розвеселя- 

тися; (о погодь) розгоди- 
нюватися, випогоджува: 
тися. 

Разгуль- гульня, гульба. 
Разгульньй -- завіякувагий, 

гулящий, гульливий. 
Раздаваніє--роздавання, 

дання. 
Раздаватель, -ница-- роздайко, 

роздавальник,-ця. 

роз- 

Раздавать, дать - роздаваги- 

дати; (вь долгь); понавіря- 
ти, понавірити, розевїрити.: 

Раздаваться,даться  (расши- 
ряться)-- подаватися, дати- 
ся, ростягатися,-гтися; роз- 
ступатися,питися; (о зву 
кі) лунати, задунати, роз- 
тинатися, розітнутися, роз- 
лягатися,-гтися, роскочува- 
тися. 

Раздавливать, вить-- халаста- 
ти, росхаластати, чавити, 
розчавити, розчавлюва- 
ти, - чавушити, - чавчити, 
роздушувати, шити; (раз 
мозжить) розмізчити, м'єс- 
кати; (навхавь) ростру- 
дити. 

Раздаривать,-рить -- роздаро- 
вувати,рувати, пороздаро 
вувати, передарувати. 

Раздатчикь - видавник. 
Раздача -- видаванка, видави- 

ни, роздання. 
Раздвайвать, - двоить -- роз 

двоювати, - двоїти; роздеї- 
чити, 

Раздванваться- -двоітися. 
Раздвигать, раздвинуть--роз 

сувати,сунути; (кусть, 
напр.) прохиляти, пгрохи- 
лити; (толпу) ростовпліс 
вати, товпити, 

: Раздергать -- шарпати, 

верх 

Разгруженньй- Раздражительность. 

Раздвижка -- розсовини, роз- 
сування. 

Раздвижной--розсовний, 
сувний, розсувальний. 

Раздвоеніе--роздвій; (рукоят- 
ки и т. п.)-роскіп; (доро- 
ги, рьки) розвилки, росток, 
ростока, 

роз- 

рос- 
шарпати, ростирхати. 

Раздергивать, дернуть -- роз- 
сувати,сунути, розсмику 
вати, смикати,-смикнути. 

Раздирать, драть -- розлира- 
ти, дерти, панахати, рос- 
панахати, шматувати, рос- 

шматувати. 
Раздобарьванье--балаканина, 

патякання, патяканка, гпа- 
тяканина, базікання, бля- 
гузкання. 

Раздобарь -- балачки, тереве- 
ні, патяки, блягузнява. 

Раздобаривать--безікати. те- 
ревенити, блягузкати, гіа- 
тякати, барашкувати. 

Раздобрить- удобрити. 
Раздобриться--розлобритися. 
Раздобріть -- отягтися,  по- 

гладшаги. 

Раздобьваніе--роздобуток. 
Раздобьвать,-бьть -- наздобу- 

вати, - бути, роздобувати, 
розідбати, роздобути, рос- 
кобіжкати. 

Раздолье -- предозвілля, пре- 
дузвілля, привілля., 

Раздольньй -- предозвільний, 
предузвільний, привіль- 
ний. 

Раздорньй--которливий, звад- 
ливий. 

Раздорь -- розрада,  котора, 
звада, каламут, розбрат, 
нелагода, незгода, згколот. 

Раздосгдовать--розгнівати. 
Раздражать, жить -- дратува- 

ти, роздгатувати,  розра- 
жати. розразити, лютити, 
розлютити; ятрити, заят- 
рити. 

Разпраженіє, гньвь -- розгра- 
тування, фрас, пасія; (ра- 
нь, вервовь и пр. ятрен- 
ня, заятрення. 

Раздраженнкій -- дратовани?, 
фрасоватий, роздратованиії:" 

Раздражимость --уразливість. 
Раздражительность -- дратли 

вість, црожливість, 



Раздражительньй - Ра ззадоривать. 

Раідражительньй - дратливий, 
дражливий; (о скоть) дро- 
ковистий, дрочливий. 

Раздражиться (сильно) -- ро- 
з'юшитися, 

Раздразнивать,-нить -- дрочи- 
ти, роздрочити. 

Раздробимьй--хрупавий. 
Раздробительньий -- хрупаль- 

ний, друзківний. 
Раздробленіе -хрупанка, хру- 

пнява, хрупанина; (кости, 
камня)рострощення (арифм.) 
перетворення. 

Раздроблять, бить -- хрупати, 
похрупати, друц(з)кати, по- 
лруц(з)кати, дрібнити, под- 
рібнити. 

Раздувальньй-- (о міЕхі) ко- 
вальський. 

Раздувальщикь ца -- розди- 
мач, ка, роздмухач,-ка. 

Разлувать,-дуть - - роздухува - 
ти, хати, роздмухати, дму- 
хнути, роздимати,-дути. 

Раздумчивость в-гавість, 
вагальність, розгадькува- 
тість 

Раздумчивьй -- вагавий, ва- 
гальний, розгадько, роз- 
гадькуватий. - 

Раздумьвнать (размьпилять) -- 
гтадкукати, кметувати, му- 

сувати, міркувати, мізку- 
вати. 

Раздумьвать, думать--вагати 
ся, незважатися. розгаду- 
вати.-дати; гередумувати, 
-мати. 

Разлумьс--роздум,гадкування, 
коверза. 

Разлурачиться -- роздурітися. 
Раздутость -- одутість, одут- 

лість. й 
Раздушать,  шить -- нялахати, 

"хсити. 

Раздвваніе--роздягання, 
ограння. 

РаздЬвать,-дЬть,-ся - роздяга- 
ти, гти,-ся; донага --роздя: 
гати гольцем; (верхн. пла- 
тье) наддягатися,-гтися. 

Разділеніє -- розділ, роглук, 
поділ. 

Раздьлимость--подільність. 
Раздьлимьй -- подільний, по 

ділистий. 
Разділитель, ница 

ник,-ниця. 
Раздьлительньй -- вільничий, 

роз- 

розціль- 

; Разжаловать--здеградувати. 

І 

і 
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Раздьлка--обрахунок, роспла- 
та; (кирп. кладка между 
трубой и потолкомь) око- 
мина. 

Раздьль--поділ, луван. 
Раздільвать, - лать -- (печь, 

трубу) окоминовувати,-ну- 
вати; (подь дубь и пр.) роз- 
мальовувати, -лювати; - ся 

(кончить расчеть, діла), 
росплачуватися, - титися; 
(сь долгамі) вив'язувати- 
ся, - затися з боргу; (угро 
жать) росправлятися,-вити- 
ся. 

Раздільньй--дільчий (запись) 
дільчим акт. 

Раздьлять, ділить -- ділити, 
розділяти, ділити, паювати, 
пайкувати, дуванити, поду- 
ванити; (пару) роспарову- 
вати,-рувати; (на трог) тро- 
іти, потроіти; (на куски, 
напр., тушу) розбатовувати, 
тувати; (труль, горе, ра- 
дости) поділяти,лити, па- 
ювати; (кого сь кім) різ- 
нити, порізнити, 

РаздіЬляться,-литься(о земль) 
--пуванитися, передувани- 
тися; різнитися, зрізнитися. 

Разжалобиться-- розжалкува- 
тися, зжалитися. 

Разжалобливать, бить -- роз- 
жаляти. розжалити. 

Разжалованіе- здеградування. 

Разжевать--ужамати, розжу- 
вати. 

Разжива--здобуток, здобиток, 
розжиток. 

Разживаться,-житься -- спро 
могатися, спромогтися, піл- 

живати, жити, піджитися, 
заможніти, позаможніти. 

Разжигать,-жечь --роспаляти, 
-лити) роспікати,-пекти. 

| Разжидіть--розрідитися. 
Разжижать, -дить--розріджура- 

ти, дити, розводити, вести. 

Разжиженіе- розрідіння, роз 
рідження. 

Разжимать,-жать,-ся --росту- 
ляти,-литиу ся. 

Разжирівть розгладшати, 
розжиріти. 

Раззадоривать, -рить-піддрато- 
вувати, тувати, під'южува-! 
ти, - юдити, підбурювати, 
рити. 
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Разанакомиться- -розцуратися. 
Раззолотить--оОбзолотити, ви- 

золотити. 
Раззудиться -розсвербітися. - 
Раззвваться - роспозіхатися; 

розгавитися. є 
Разикь--разок, разочок. 
Разиня -- ростяпака, шалава, 

розвора, розгамуза, розвір- 
няка, розвеза, ростелепа, 
роззява, гава. 

Разительньй--разючий. 
Разить--вражати; бити, поби- 

звати; издавать вапахь-па- 
шіти. 

Разлагать,-ложить--росклада- 
ти, класти; ся-струпішати, 
струпішіти. 

Разладь -- розладдя, нелад, 
незгода, безладдя, безлад, 
незлагода. 

Разлакомившійся (чьмь)--по- 
нажений (на що), роспо- 
нажений, розласований. 

Разлакомить--розласити, рос- 
понадити, розласувати. 

Разлакомиться --роспонадити- 
ся, розласуватися, розла- 
ситися, розжируватися, 
усмакувати. 

Разламьвать,-ломать--ламати, 
поламати. 

Разлазяться--розгавкатися. 
Разлеживаться,жаться -- ви- 

лежуватися, - жатися; роз 

недужуватися,-жатися. 
Разлетаться,-тьться--розліта- 

тися,летітися,  порозліта- 
тися; роспадатися,-пасти- 
ся, розскочитися. 

Разлеть--розліт. 
Разлечься--розлягтися,  рос- 

кластися, вивернутися, по- 
вивертатися. 

Разливальньй -- розливни 
-ная ложка-полонмик, опого 
чик. 

Разливать,лить - розливати, 
злити, порозливати; ся-роз- 

ливатися,  росшайнутися 
(о рькбф) повеніти, сповені- 
ти, сповенитися, росполо 
нитися. 

Равливка--розливини. 
Разливной, разливающійся - 

розливчастий. 
Разливь--затон, повінь. по 

відь, залива, дунай, водо- 
ділля. 

Раззнакомиться--Размахивать. 

Разлиневаніє -шпальтування. 
линювання. Е 

Разлиневать -- шпальтувати, 
линювати. 

Разлинка--линьба. 
Разлитіє--розлива. 
Различать,-чить --розрізняти, 

-знити, відзначати, чити. 
Различеніе--розрізнення, від- 

різнення. 
Различествовать -- різнитися, 

розрізнятися, 
Различительньй --відрізняль- 

ний. 
Различіе різ(ж)- 

ниця. 
Различньй, о -- різний, уселя- 

кий, о, усякий, усяково. 
Разложеніе--росклад, роспад; 

гниття, струпішіння. 
Разломь--злом, розлом. 
Разлопьваться,-патьси ро- 

стріскуватися, - тріснутися. 
Разлука -- ростання, розлука, 

рострявання. 
Различать,-чить -- розлучати. 

зчити, різнити, порізнити, 
роз'єднати. 

Разлученіе - розлучення, роз'є 
днання. 

Разлучитель, ница 
нику ця. 

Разлучающій- розлучний. 
Разлозаться, льзться-розла- 

зитися-лізтися, дертися, 
подертися 

Разиьниваться, льниться--ле- 
дащіти, розледещіти, зледа- 
щіти, лінуватися, розліну- 
ватися, розлобурюватися. 

Разльнившійся -- зледащілий. 
Разльпить "- розліпити, налі- 

пити, порозліплювати, по- 
наліплювати. 

-- різнація, 

- розйуч 

| Разлюбить -- роскохати, псре- 
кохати. 

Размазня--рідка каша; (о че- 
ловікфі) тюхтій,плохтій, ма- 
куха, бамбула, мниха. 

Размазьвать,зать - розмазу- 
вати, зати; квацяти, наква- 

цювати, базграти, набаз- 
трати. 

Размальвать, молоть --розме- 
лювати, молоти; на крупу- 
защеретувати. 

Размаринь, ст. Коб'патіпиз ОЇ: 
іїсіпаїіз -роамайрин. 

Размахивать,-хнуть- роз: 
вати,-хнути. 

"ху 



Размахь - Газнимать. 

Размахь--мах, помах, розмах: 
(спла движенйія, удара) им- 
пег; сь размаху-шибнем .. 

Размачивать,-мочить --розмо 
чувати,-чити. 

Размашистьй -- розмашний, 
широкий, розгонистий.. 

Размежеваніє--межівка, роз 
різка, поділ, помір. 

Размежевьгвать, жевать -- мі- 
ряти, одміряти. 

Размежевьтваться 
тися. 

Размельчать, чить -- кришити, 
покришити, дрібнити, по- 
дрібнити. 

Размерзать, знуть--розгасати, 
розгасти, розмерзати, мер- 
знути. 

Разметать, -мести--розмітати, 
-мести. ; 

Разметньй--роскидний. 
Разметь--роскид. 

Разметьгвать, метать -- роски- 
дати,-кидати, пороскидати. 

Разминать,-мять-- розминати, 

-- межува 

розімняти. 
Размножать,-жить -- плолити, 

наплодити, розводити, 
вести. Х 

Размножаться, житься -- пло 
дитися, роспподитися, рос 
коренитися. 

Размноженіє--плодіння, 
диво. 

Размозженіе- рострощення. 
Размозжить-розмізчити, пере 

пло 

мізчити, рострощити, 
розчавити. 

Размокать, мокнуть -- розмо 
кати-мокнути,мокти, по 
розмокати. 

Размолвиться -- посваритися, 
полаятися, порізнитися, 
глек розбити. 

Размолвка-ростирка, незгода, 
нелагола. 

Размогь--мливо. 
Размотка--розмотування,. 
Размочаливать,-лить-- тіпати, 

терти. 
Размочка--розмочування. 
Размьвать,-мьіть -- сукотати 

посукотати, ламати, ло 
мити, (рану) росполіску 
вати, кати. 

Размьівь--сукотина, водори 
Размькать--розсмикати, ро. 

кидати; розігнати, роспу 

ен 

дити; - горе--розбити тугу, 
розважитися. 

Размьицленів--роздума, 
мисл, роздум, роезгад, 

кування, гадання. 
Размьшлять,-мьіслить--гадку - 

вати, погадкувати, розуму- 
вати, метикувати, міркує 

вати, поміркувати, розмір- 
кувати, ксомзувати, укемзу- 
вати, кметувати, зважити. 

РазмьЬнивать, нять --розміню- 
вати, няти,розбивати,-бити. 

Размьнньй -- розмінний, за- 
мінний, здайний. 

Размінь--міньба, розмін, ви- 
мін, промін. 

Размериваніе--розмір. 
РазмБризать, мБрять, - рить 
--розміряти, міряти, вимі- 
ряти, виміряти. 

Разміьрь--розмір, вимір; роз- 
мір, міра. 

Разм'ска--розмішування. 
РазмЬтка--значіння. 
Размьічать, мітить --значати, 

назначити, позначити. 
РазмЬшивать,мьісить -місити, 

розмісити; растоптать 
(грязь)--розгрузити. 

Размьшивать, мвшать -- роз- 
мішувати,-мішати. 

РазміВщать,-містить -- роспо- 
міщати, стити, роскладати, 
класти, розставляти,-ста- 

вити. 
Разміщеніе -- роспоміїщення, 

розстав, росклад. 
Размягчать, чить-- м'якшити, 

пом'якшити, мнякшити, 

роз 
мір 

помнякшити, м'якчити, по- 
м'якчити, мнякчити, по- 
мнякчити. 

Размягченів - м'якшіння, по- 
м'якшіння. 

Размякать, кнуть--розсякати, 
розсякнути, розмнякати, 
ум'якніти 

Размякшій--возсяклий,  ум'- 
яклий. 

РазгРашивать,-носіїть-- розно- 

свати, сити; обувь-росход- 
жувати, дити. 

| Разнемогаться, мочься -- роз- 

недужуватися, 
тися. 

Разнимать, нять - роздіймати 
-дійняти, розц пляти,- пити; 

(дерущихся)  розбороняти, 
-нити, 

росхорува- 
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Разнить- різнити. 
Разниться -- різнитися, 

різнятися. 
Разница -- різниця, ріжниц», 

різнація, одміна, одличка. 
Разновидность--одмінок. 3. 
Разновидньй -- одмінковий, 

розмаїтий. 
Разновременньій, о--неодноча- 

сний, ріж(з)ночасний. 

Разноглазьй--різноокий; (ко- 
соглазьшй) зизоватий, зизо 
окий. 

Разногласіє -- (вь | музькі, 
пьній) різноголосиця, різ- 
нация; (вь мкбніяхь) нез- 
года. 

Разногласньй, о -- різноголо- 
сий, о; суперечний, незгод- 
ний, о. , 

Разнойменньй -- різноймен 
ний. 

Рагнокалиберность -- ріжно 
мірність. з 

Разномьїсленньй,о »-- різно 
думний, о. 

РазНомьісліє -- ріанодумство, 
різнолумність. 

Разнообразить--розмаїти. 
Разнообразіє ріжноманіт- 

ність, розмаїтість, 
Разнообразньй -- розмаїтий, 

перемітний, ріжноманіт- 
ний, о. 

Разноперьій- перистий. 
"Разноплеменььй -- різнопле- 

менний. 
Разнопольй --неодностатний. 
Разнородньй--різнородний. 
Разнорьчивость супереч- 

ність, суперечливість. 
Разнорічивьй -- суперечний, 

суперечливий. 
Разнорьчить--суперекити. 

Разносить,сти -- розносити, 
розношати,  розношувати, 
рознести; (вь щепки) паз- 
дерити; (вь куски) мотло- 
шити, помотлошити; (иму- 
щество вь пухь и прахь) 

розімчати добро; (распу- 
хать) набрякати,-кти, рос- 
пірати, перти. 

Розноска--(пакетовь) розно- 
сини; (обуви) росходка. 

Разносторонній -різнобічний. 
Разность - різність, різниця; 

ариф.-решта, ріжниця. 
Разноцвітньй--красий, квіт- 

-- 

Разнить--Разсчаргванів. 

частий, цвітчастий, 
барвий. 

Разнохарактерньй -- ріжнома- 
нітний. 

Разночинець--полупанок. 

різно- 

Разношерстньй -- перистий, 
строкатий. 

Разносчикь,-ца -- розносець,- 
носниця. 

Разноязьічньй -- різномовний. 
Разнствовать--ріж(з)нитися. 
Разнуздать -- роззумбелаті, 

рознуздати. 

Разньй--різний. 
Разньживать, жить -- роспе- 

щувати,-пестити. 
Разнюхивать -- мишкувати, 

рознюхувати. 
Разнят'є (дерущихся)--розбо- 

рона. 
Разоблачать,чить -- роздяга- 

ти,-гти; виявляти, | ви- 
явити. 

разобщать,-щить -- відокрем- 
лювати, мити, відлучати,- 
чити, розлучати,-чити. 

Разовой -- одноразовий. 
Разогорчать, чить -- засмуча- 

ти, тити. 
| Разогріваніе- розгрів. 
Разогрівать,-ріть - розгріва- 

тиутріти. 
РазодіЬвать,діть -- вистрою- 

вати,-іти, вичепурити. 
Разозлить,-ся-розгнівати, роз: 

лютувати, роззлоститися. 
Разолгаться--розбрехатися. 
Разопрівать,-пріьть -- розім- 

лівати, розімліти; упрівати, 
упріти; бубнявіти, розбуб- 
нявіти. 

Разореніє -- руйнувина, руй- 
нація, збуріння, знищея- 
ня, спустдшення. 

: Разоритель,-ница -- руінник, 
-ця, збоєць, ниця, спусто- 
шник, ця. 

Разоружать,-жить-- роззброю- 
вати, біти. 

Разоруженіе--роззброєння. 
Разорь--см. Разореніє. 
Разорять,-рить--збуряти, збу- 

рити, руйнувати, зруйну- 
вати, плюндрувати, сплюн- 
друвати, жакувати, пожа- 
кувати,  пустошити, спу- 
стошити. 

Разоспаться--розіспатися. 
Разочарованіе--розчарування. 



Разгчарозьівоть- Разсада. 

Разочаровьгвать, ровать --роз- 
чаровувати,-рувати. 

Разработка--розроба, 
обробка, обробіїгок. 

Разработьвать,-тать-- розроб 
ляти, обробляти, бити, ви- 
працеовузвати, випрацю- 

вати. 

Разравнивать, нять--вирівню 
вати, вирівняти. 

Разражаться -(гнфвомь) ски 
піти од гніву, роспалитися 
гнівом; (смЬхомь) прис 
кути, пирснути від сміху. 

Разрастаться,-растись-- хопи 
тися, розростатися ростися. 
ро-коренитися;  (кустомі) 
роскущигися;  (роскошно 
забуяти. 

РазревБться-розревтися; рог 
плакатися, розголоситися 

Разрисов.. вать,-совать -- роз- 
мальовувати,-лювати. 

Разродиться обродитися, 
обродинитися. 

Разрубать, бить--розрубувати, 
-бати, розтинати,-тяти. 

Разрубка--розрубини. 
Разрубь--розруб. 
Розругать--облаяти,  зацаба- 

нити, вилаяти, розлаяти. 
Разрушать,шить -- «буряти, 

здбурити, руйнувати, зруй- 
нувати, нищити, знищити, 

- рунтати, зрунтати. 
Разрушеніе--збурення, руйно 

оброба. 

вина, оруйпування,  руй: 
нація. 

Разрушитель, ница - руінник, 
-щя. руйновник, ця, збурін 
ник, -ця, руйнач,-ка. 

Разрушительньй -- руйнниць 
кий, руйнацький, руйну 
вальний, руйнний. 

Разрьквать,-рьть -- роскопува: 
ти, пати, пороскопувати. 

Разрьвать,-рвать--розривати, 
розірвати, перти, роздерти; 
шарпати, розшарпати, 
шматувати, пошматувати, 
панахати, роспанахати: 
(на части животное) шаба- 
тувати, ростелесувати. 

Разрьвной--вибухний. 
Разрьвчатьй  -- вибуховий; 

уривчастий. 
Разрьвь--розрив, розривини; 

(на тЬьліь, тіла) розтеле- 
сина; (мира) резмир; (друж- 
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бь) розбрат: (ссора) розвід, 
ї звада. 

Разрьвь-трава, раст. Захіїга- 
ба аїгооп-кучерявець. 

Разрьщаться заплакати 
ревно, заголосити. 

Разрьхленіе - підпушіння. 
; Разрьхльть--сплухніти. 
Разрьхлять, - лить (землю) 

И --пидпушати, підпушити 
її землю. 
: Разрвжать,ріьдить -- обрід- 

жати,дити. 

Разрьженіе--обріда, обрідини. 
Разрізвиться-роспустуватися. 
Разрьзка--розрізини, розрізу- 

вання, краяння. 

Разрьзной --розрізний; (рука- 
кава) вильоти. 

! Разрьзь -- проріз, 
роспірка; вь 
черга, шірінька. 

Разрізьтвгніе-- краяння. 
Раз" Бзьвать,ріьзать - розрі- 

зувати,-різати, краяти, рос- 
краяти, розтинати,-тяти; 

(на куски) розбатовувати, 
-тувати. 

Разрьшать, шить--дозволяти, 
г дозволити; (вопрось) розви- 

зувати, зати справу; (за- 
гадку) розгадати загадку; 
(ость запрещенія) касувати, 
скасувати заборону; - (ся 
оть бремени)  злягати, 
злягти, злегчитися, обро- 
дитися, обродинитися, роз- 

п  родитися. 
Разрьшеніе--дозвіл; (вопроса, 

задачи) розвязання; (гріь- 
ховь)  розгрішіння; (оть 
бремени) злоги, пологи., 

Разрьшимьй--розвязний. 
Разрьшительньй -дозволовий; 

відпустний. 
| Раз;юмиться-- розрюмсатися. 
. Разрядка,типогр.--відступці. 
г Разрядникь, физич.--роспруд- 

перекрій, 
одежлЬь-ко- 

І ник; (вьінимающій заряць) 
| вибійник. 
| Разрядь -- відділок, катего- 

рія; рант. 
Разряжать, дить -- (разодіть 

нарядно) вистроювати,'іти; 
(физ.) роспрудовувати,-ду- 
вати; (оружіє) вибивати, 
"бити. 

| Разряженіе--(физ.) роспруду- 
5 вання; (оружія) вибивання. 
| Разсада--росада. 
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Разсадникь -- (парникь) теп- ! 
ляк: (питомникь) садібня, 

, кілка. 2 
Разсаживать, дить -- розсид 

жувати, - дити. 
Разсвирьпіть--розджохатиє я 

зпюгатися, розлютувати: я, 

озвіритися. 
РазсвіЬтаніе-- світання. 
Разсвіьтать,-сть- св тати, сві 

нутися, свінути, розвид | 
нюватися,нітися, на Світ 

благословлятися, - витися, 
узоряти, узоріти, заутертті 

Разсвіть -- досвіт, світанок. 
сгітання, засвіт, досвілок. 

Разселеніє--осадження. 
Разселять,. лить -- осаджатиу. 

"дити. 

Разсердить, -ся--нагніватися, 
завирити,-ся, загнівати,-ся, 
розмагорити, ся, насвари 
ти,-ся. з 

Разсиживаться, дЬться -- за 
сиджуватися,-сидітися, ви 
сиджуватися. 

Разсказчикь,- ца--повідач,-ка, ! 
оповідач,-ка. 

Разсказь--оповідання, опоєід 
ка,оповідь, оповіданка, при 
повість, повістка. 

Разсказьвать, -зать - (о)упові- 
дати, (0)уповісти, роспо- 
відати,-вісти; (бредни), те 
ревенити, банелюки пле | 
стя. 

Разскакиваться (разбрасьг- 
ваться) - - роспирскуватнся. 

Разслабленіе -- слутання, ос- 
лаба- 

Разслабленньй--слутий, слу- 
тавий. 

Разслаблять,-бить -- розмага: 
ти,- могти, слутати, послу- 
тати. 

Разслабнуть -- підупасти на 
силах. 

Разславливать, вить -- розго 
лошати,-сити, роздзвонити 

Разсадникь-- 

Разельшать- дочути. і 
Разслідованіе - -розслід, роз 

відини, розвідка. і 
Разсльдователь -- розслідник, 

розвілач. 
РазспЬдовать -- розслідувати, 

-лити, розвідувати.-дати. 
Разсматриваніє-- розглядини, 

розгляд 
Разсматривать,-рьть--розгля 

дати,глянути що, роздив : 

| 

Разстановка. 

лятися, витися на що: при 
глядьтваться -- прягти на 
кого, на що. 

Разсмотрініе -розгляд. 
РазсмЕвшить--розсмішити. 
Разсмвятиься -розсміянтися. 

| Разснуровать -- розшнурува- 
ти; (обукнь) розсповолочити. 

Разсобачиться--розопсіти. 
Разсовьівать, совать, -сунуть-- 

розсувати, - сунути; роспи- 
хати, розіпхнуги; розлага- 

. Ти, дати, пороздавати. 

Разсовьтьвать -- відраджува- - 
ти, радити. 

Разсоль- росіл; (очень силь- 
ньй) ропа; (для. соленья 
рьібь) тузлук, 

Разсольникь--квасок. 
Разсольньй -- росільний, ро- 

пляний. 
РозсопіЬться--розсоптися. 
Разсоривать,-рить - сварити, 

розсварити, посварити. 
Разсортировьізате, ровать -- 

сортувати, посортувати, ху- 
жхряти, похухряти, гатун- 
кувати, погатункувати. 

Разсоха--чепіга (у сохи). 

Разсошистьй--розхильчастий, 
вилкуватий, розсохуватий, 
розсохатий. 

Разспесивиться -- роспринди- 
тися. 

Разспрашиваніе--роспитуван- 
ня, перепитування, опиту- 
вання. 

Разспрашивать,-сить --"пере- 
питувати, перспитати, рос- 
мимтувати,тати, опитувати, 

-тати. Й 
Разспрось -- росплиток, пере- 

пит, роспитування. 
Разсрочивать,чить -- роскла- 

дати, класти на рати. 

Разсрочка--росклад на рати. 
Разставаніе- розлука, розлу- 

чання. , 

Разставаться, статься -- роз- 
лучатися, читися, розстря- 

вати, ряти. 
Разстазлять, вить -- розстла- 

новляти, - вити, порозста- 

новляти; (руки) роскрісли- 
ти, (ноги) росхавити, рос- 
карячити; (тьсн. одежду) 
ширити, поширити. 

газстановка розстанова: 
(между предметами) пере- 



Разстегивать--Разсбянньй, 

діл, перемежок, посередок: 
(во времени) перестанок, 
припинка. 

Розстегивать, гнуть - розсті 
бати,-бнути, розшпінкову- 
вати, кувати, -ся. 

Равстилать, | разостлать -- 
розстеляти, простеляти, - 
лити. 

Разстилка -- розстелини. 
Разстоянів -- просторінь, від- 

леглість, приближність, 
відстань, віддаль. 

Разстояніємь -- завдальшки, 
завдалеки. 

Разстрига -- рострига. 
Разсгриженів -- рострижини. 
Разстроивать,-ить- розладно- 

вувати,-нувити, розлажу- 

вати, ладити, знеладову- 

вати, - дувати; засмучура- 
ти,-тити. 

Разстройство- нелад, неладо 
вини, знелапдя, розстрій; 
желудка- нестравність. 

Разстрвлять --(пули), пострі- 
ляти; (кого) розстріляти. 

Разступаться,-питься -- роз- 
ступатися, питися. 

Разсудительность -- розсуда, 
розсудливість, поміркуван 
ня, розборливість, розваж- 
ність, розсудність. 

Разсудительньй, о -- розваж- 
ний, розсудливий, розсуд- 
ний, розборливий, помір- 
кований, о. 

Разсудокь--глузд. 
Разсуживать, судить -- розбі- 

рати,-зібрати. 
Разсуждать,дить -- міркува- 

ти, обміркувати, помірку 
вати, метикувати, умети- 
кувати, рахтувати, урахту- 
вати, резумувати, мізкува- 
ти, обміркуватися. 

Разсужденіє -- розумування, 
метикування, міркування: 
розправа. 

Разсучивать,-чить -- розсуку- 
вати,-кати, порозсукувати, 
роскручувати, крутити, по- 
роскручувати. 

Разсчетливо--рахубно, 
но. 

Разсчетливость -- рахубність, 
ошадність; мелочная--лічо- 

- крупство. 
Разсчетливьй -- 

ошад- 

рахубний, 
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ощадний; вь мелочахь че- 
ловікь -- лічокруп,  лічо- 
крупка. 

Разсчеть -- порахунок, раху- 
ба, розрахунок, сквіту- 
вання, квит. 

Разсчитьтать,-тать -- рахува- 
ти, зрахувати, лічити, об- 
лічити. 

Разсьмланівє -- розсилання. 
Разсьмлать, разослать--розси- 

лати, розіслати, порозси- 
лати. 

Разсбілка--розсилання, 
Разсьльньй -- яриза; 

ньй-- возний. 
Разсьтпать,- сьтать -- розсипа- 

ти, сипати, |  порозсипати; 
розтрушувати,-трусити. 

Разсьпаїься -- розсипатися; 
раззетьться -- розшайну- 
тися; (трелями, о соповьб) 
тьохкати, затерчати, 

Разсьштной-- розсипний. 
Разсьштчастьй --сипкий. 
Разсьпчивьій--кр. хкий, 

терливий. 
Разсьхаться,-сохнуться-- роз- 

сихатися,сохтися,  пороз- 
сихатися. 

Разсівавіе--розсів. 
Разсіватель, ница -- розсі- 

вач, -ка. 
Разсівать, -сбять--розсівати,- 

сіяти; розголошати,-сити; 
розганяти, - гонити, розіг- 
кати, порозганяти. 

Разсідаться,-сЬсться-- роспа- 
датися, пастися. 

РазсЬдльвать,-лать--роскуль- 
бачувати, "бачити. 

Разськать,сівчь -- панахати, 
роспанахати, | розтинати, 
перетинати,-тяти, роскраю- 
вати, краяти, резчесати. 

Разсьплина--шкалубина, шка- 
рубина, шкарпубина, шка- 
люба, шкалюбина, роско- 
лина, роспалина, рослади- 
на, пкалюбовина, шкалеба, 
бороло. 

Резсіьсться--ровсістися. 
Разсфяніе -- розсипання, рос- 

порошення; світа -- роз- 
шщіплення; непріятеля -роз- 
тон. 

Разсіьянньй--неуважний, роз- 
аявкуватий,  розсолохува 
тий. 

судеб- 

рос- 
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Разсбяться розсипатися, 
роспорошитися,  розточи- 
тися; розважитися. 

Разубрать- вистроіти, приче- 
пурити. 

Разубвждать, дить - розсвід- 
чати, чити. 

Разубьжденіе -- розсвідчення. 
Разувать,-зуть -- роззувати, 

-зути, пороззувати. 
Разувіреніе -зневірини. 
Разувірять,-рить - зненіряти, 

рити. 
Разузвавать, знать --роззна- 

вати, розізнати, довідува- 
тися, датися про що, роз- 

відувати,-відати. 
Разукрашать, сить -- оздоблю- 

вати,-бити. 
Разумникь,ца- розумний 
Разумничать--мудрелити. 
Разумньй, о -розумний, о. 
Разумь--розум. 
Разуміьется -- авжеж, певне; 

пусть такь-іносе, інось. 
РазумьЬніе-- розуміння. 
Разуміьть--розуміти, тямити. 
Разутюживать,-жить --прасу- 

вати, випрасувати. 
Разучивать, учить --виучува- 

ти, вивчити, навчати,-чити. 
Разь - раз. 
Разь--раз, одного разу, якось, 

колись. 
Разьединеніє -- розрізнення, 

роз'єднання. 
Разьєдинять,-нить -- розрізня- 

ти,-нити, роз'єднювати,-на- 
ти; (пару чего шли ксго)- 
роспаровувати,-рувати. 

Разьемистьй-- п'янкий. 
Разьемньй- рознятний. 
Разьемь--рознятини. 
Разьідать, їсть -- роз'їдати, 

части, 

Разьіздиться -- роз'їздитися. 
Разьвздной--роз'їздний. 
Разьвздь--розминка, роз'їзд; 

бекет. 
Разьфзжать--роз'їжжати. 
Разьвжаться, "Бхаться--роз'ї 

здитися,їхатися, пороз'із- 
дитися; розминатися,-вути- 
ся, обминатися,-нутися. 

Разьвзживать, Бздить --тору 
вати, уторувати. 

Разтяреніє - Залютування,охи 
жіння. 

Разьярить- ознвірити, 
шити, 

роз'ю 

Разсвяться - Рама. 

Раз'яриться -- охижіти, залю- 
туватися. 

Разьясненіє- з'ясування, 
. Яснення. 
Разьяснять,-нить --з'ясовува 

ти,сувати, виясняти, ви- 
яснити, тлумачити, ростлу 
мачити. 

Разьграться -- розгулятися, 
розпустуватися. 

Разькгрьвать, грать - розгра- 
вати, розіграти; відграва- 
ти, відіграти. 

Разьшсканіє--пошуки, резіпу- 
ки; розвідка, розслід. 

Разьтскатель,-ница--шукач,-ка; 
дослідник -ця. 

Разьшскивать,-скать - шукати- 
ся, розшукувати, відшуку- 
вати, пошукувати, вишу- 
кувати,-кати. 

Разьскной--розшуковий. 
Разівать,-нуть (роть) - зіка» 

ти, зіхнути, роззявляти,- 
зявити, лороззявляти. 

Рай--рай. У 
Районь- округа, окружність. 
Райдерево, раст. Рориіцзя Баї- 

затіїега--золота верба. 
Райская птица райська 

пташка. 
Райскій- райський. 
Рака--домовина. 
Ракета--жабка. 
Ракита--рокита. 
Ракитникь, раст. Заїих гереп5 

--ницелоз; луговом, Суіізи5 
ацзігіасци5-- зінокать; С. БІіЇ 
Іоги5--рокитник. 

Раковидньй--ракуватий. 

Раковина--черепашка, скойка, 
мушля: (вь домБ) жоло- 
бок; (ушная) вушниця; (ве- 
тер ) роговина. 

Раковинньй--скойквовий, му- 
шльовий, черепашковий. 

Раковистьй- скойкуватий, му- 
шльоватни. 

Раковьшй -- раковий, рачачиї, 
рацький, рачий, рачиний. 

Раковьія шенки, раст. Роїудо- 
пит фізіогіа-криве зілля, 
левурла. 

Раксобразнья (животнья) - 
шкаралупники. 

Ракушка--скойка. 
Ракь--рак; рьчной, 

кістяк. 

ви- 

сьреій 

Ії Рама--люльки, кровати--биль- 



Рамочнни--Расковвірять. 

це; механ.--кросно; окон 
ная- рямено; боронь -- по- 
кліть, бильце; ряма. 

Рамочньй--рямковий. 
Рана--ураза, пораза, 

(рубленная)--поруб. 
Раненіе--уразіння, поразіння. 
Раненьй -ранний. 
Раненько -- раненько, 

вранці, ранісінько. 
Ранехонько -- ранесенько, ра- 

вісінько. 
Ранець -- таністра, цаністра, 

тобівка, бесаг. 
Ранить, поракнить -- уражати, 

ургзити, поражати, зити. 
Ранка--уразка, поразка. 
Ранній "ранній; завчасний: до 

зари бьвающій -- дозірній; 
раннимь утромь рано 
вранці. 

Рано--рано, ранком, порано; 
завчасу, загодя. 

Рановато--раненько, порано. 
Ранункуль, раст. Вапипси!цз - 

козелець. 
Ранунцель, раст. Оепоїнега 

Ьіеппі5-дівина. люлочник. 
Раньше--раніш, уперед, пер- 

во, перше, передніше, пе- 
редом, поперед, з гори, 

- давніш. а 
Рапортовать- доповідати. 
Рапорть--доповідь. 
Рапотникь, раст. Оепоїрега 

Ьіеппі5-- люлочник, дівина. 
Рапсь, раст. Вгаззіса Маризо- 

Теїїега Біеппіз--саиріпа, су- 
ріпиця; В. Бора сатрезігі5 
--ріпак, рипій, гірчиця лу- 
бенська. 

Рапункуль, раст. Сатрапиіа 
Карипсиїц5 --чобітки малі. 

Раскаиваться, каяться--каяти- 
ся, покаятися. й 

Раскаливать, лить -- росліка- 
ти, пекти, розгартовувати, 

 -тувати. 6 
Раскальвать,крлоть -- щака 

ти,кнути, щамбити, ущам- 
бити, скіпати, росколюва- 
ти, "лоти, переколювати,- 
лоти; сь мБста развітвле- 
нія дерева -- розчахнути; о 
посудь--росхряпати. 

раскапризничаться - розбриш- 
катися, роскомезитися, рос- 

близва; 

рано 

приндитися,  розвередува- 
тися, розгедзькатися, ро- 
сковерзуватися. 
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|| Раскапьтвать,-копать -- ростд- 
пувати, -пати,  пороскопу- 
вати. 

Раскаркаться--роскракатися. 
Раскармливать, -кормить--роз- 

і годовувати,-дувати; відпа- 
і сати,- пасти. 

г Раскаряка--чепіра, р зчепіра. 
Раскарячивать, ся - чепірити, 

розчепірити, чепарити,-ся. 
Раскатистьй -- розкотисти й; 

(смьхь)--заливний. 
Раскать -- скобзанка; 

Лість. 

Раскатьвать, -катать, -тить - 
роскочувати, -котити; роз- 

і гортати, ггорнути; качати, 
і маглювати (бьлье); (тісто) 
! качати, викачати. 
Раскачивать,-качать -- розан 

хати, вихати; росхитувати, 
-тати, росколихувати,-хати. 

Раскашляться--роскащшлятися. 
Раскаявшійся--каяний. 

1 Раскаяніє -- каяння; 
і скрука. 
(| Расквасить--розчвакати. 
Раскидистьй, о -- тирхатий, 

ополистий, розлогий, о. 
Раскидной--віднидний. 
Раскидьвать, кидать -- роски- 

дати, кидати, пороскидати. 
Раскидьвать,-кинуть--напина 

ти, п'ясти; ся (о деревьяхь) 
роспукуватися, пукнутися. 

Раскисать, снуть --роскисати, 
- кисти, пороскисати; (0 лю- 
дяхь) розминдитися, роз- 

похи- 

каяття, 

бамбулитися,  роскапусти- 
тися. 

Раскладка -- росклад, роспо- 
лог. 

Раскладьвать,-класть, ложить 
--роскладати, класти, поро- 
складати; (вещи) ташувати, 
осташовувати, - шувати; 
подати, налоги) оподатко- 
вувати, кувати; (книгу) роз- 
гортати,-рнути; (огонь)рос- 
палювати,- лити. 

Раскланиваться,-няться -- ук- 
лонятися,-нитися; прощати- 
ся, попрощатися. 

; Расклельвать,-пать -- розню 
|. товувати, тувати. 
 Разклинить, ся --росплішува- 
1 сти,-ся. 
Расковьівать,-ковать -- роско 

вувати,-кувати. 
Расковьрять- -роскорпати, роз, 
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ворсати, росколупати, роз- 
довбати, роздлубати. 

Расколачивать, - колотить -- 
розбивати, - бити, росхеку- 
вати, хекати. 

Расколебать -- росколивати, 
росколихати, росколисати. 

Расколка--росколини. | 
Расколотьшй--хряпуватий, рос- 

хряпаний. 
Расколь (дерева вдоль) --роз 

чах, роскіп, розщеп; (от- 
ступленів оть ученія и пра- 
виль церкви) схизма. 

Раскольхать--росколисати. 
Раскольникь,-ца--схизмат,-ка. 
Раскольническій--схизмати ць- 

кий. 
Раскопка -- роскопи, роско- 

пини. 

Раскоробить --покорчити, 
жолобити, попачити. 

Раскошелиться -- роскопоти- 
тися. 

Раскрадьвать,-красть -- рос- 
крадати, красти, пороскра- 
дати. 

Раскранвать,-кроить--краяти, 
покраяти; розбивати, бити. 

Раскрасавица--красуня. 
Раскраска кольорування, 

барвування. 
Раскраснівшійся -- ровчерво- 

нілий. 
Раскрасніться -- розчервоні- 

тися, зачервонітися, заша- 
ритися. | 

Раскрашивать, сить -- фарбу- ! 
вати, росфарбовувати, - бу- | 
вати; кольорувати, барву- 
вати. | 

Раскричаться --розлящатися, ! 
роззикатися, роспорощати- 
ся, розгріматися, розрепе- 
туватися, розлементувати 
ся, розгаласуватися; (о во- 
ронахьуроскрукатися; (о гу - 
сяхь) розгерготатися; (с 
курахь) розсохотатися, рос 
кудкудакатися. 

Раскровавить--роз'юшити. 
Раскрошить--покришити, 

по- 

по- 

зчакришити. 
Раскручивать, крутить -- рос 

кручувати, - крутити. роз 
сукувати,кати, роспряцо 
вувати, - дувати; розв'язу 
зчати,зати, розмогузувати, 
-тузити. 

Расколачивать - Распинать. 

Раскручнниться --засумувати, 
зажуритися. 

Раскрьювать,-крьть -- (цверь) 
розчиняти, - нити; (книгу) 
розгортати,-рнути; (глаза) 
росплющувати, щити, роз- 
мружити, (роть) розтуля- 
ти,лити; Виявляти, вия- 
вити. 

Раскудахтаться --роскудкуда- 
катися. 

Раскумиться -роскуматися. 
Раскупать,-пить -- роскупову- 

вати, - пити, пороскупову- 
вати. Ж 

Раскусьвать,-сать,-сить--рос- 
кусювати,-сити, пороскусю- 
вати, розгризати,-зти. 

Раскутьвать,-тать --розмоту- 
ватн, тати, розтушковува- 
тиу кувати. - 

Распадаться,-пасться --роспа- 
датися, - пастися, пороспа- 
датися; розвалюватися,-ли- 
тися, розсідатися,-сієтися. 

. Распаденіе -роспад. 
Распайка--відлютовання. 
Распалзьтаться, - полатись-- 

розлазитися,-лізтися. 
Распарить--роспарити. 
Распарьвать, -пороть --росло- 

рювати,-пороти. 
Распауживать--лихтувати. 
Распахнуть (широко) --розшу- 

такати. 
Распашенка-- роспанашка. 
Распашка--оранка. 
Распашной -розіпнутий. 
Распеканція--вимова, догана, 

картагвина. 

Распекать,-печь --роспарюва- 
ти,упарити; картати, цирк- 
ліовати, 

Распеленьшать,-нать - роспо- 
вивати, вити. 

Распечатьвать, -тать-- (бутьл- 
ку) кідкорковувати,-кувати; 
(письмо) розліплювати,-п 
ти; (что либо бвівш. поде 
запрещеніємь) роспечатува- 
ти -тати. 

Распинать, пить -- поливати,- 
пити. 

Распивочньй -чарковий, кух- 
льовий. 

Распиливать -- роспилювати; 

(не доски) -трачувати. 
Распиловка--пилянка, пилян 

ня. х 
ІІ Распинать,-пять,-пнуть-- кри 



Распирать-- Распотвшить 

жувати, укрижувати, 
спинати; розії'ясти, 
"нути. 

Распирать, -переть -- роспира- 
ти,-перти. 

Расписаніе-роспис: движенія 
повздовь, пароходовь--ро- 
спис валкового, пароплав- 
ного руху. 

Расписанньй--мальований. 
Расписаться--росписатися. 
Расписка--квит. 
Расписочньй--квитовий, 
Расписьвать,-сать - роспису- 

вати, сати, поросписувати; 
розмальовувати,-лювати. 

Расплавка-- стоплини, натоп- 
ня, натоплини. 

Расплавленння (вещества) -- 
тбпленина. 

Расплавливать, плавить-- на- 
топлювати, натопити, стоп: 
ляти,-пити. 

Расплавляться (о свічі напр.), 
--топитися. 

Расплаживать,-дить -- запло- 
джувати,заплодити. 

Расплакаться -- росплакатися. 
Рагпластать--росплатати. 
Распластка--росплатання. 
Расплата--росплат, росплата. 
Расплачиваться, титься-- кви- 

туватися,  поквитуватися, 
виплачуватися, виплатити- 
ся, (бьть вь расчеть)-бу- 
ни платним. 

Расплескивать, -скать--хлюпа- 
ти, росхлюпати, плюскати, 
росплюскати, поросхлюпу- 
вати, поросплюскувати. 

Расплетать, -плесть--роспліта- 
ти,-плести, поросплітати. 

Расплодь--заплід, росплодок, 
розвід. 

Распложать,-дить -- плодити, 
росплодити, розводити, роз 
вести. 

Распльваться,-пльться -- ро- 
спливатися,-плистися; роз 
тікатися,-тектися. 

Распльвчивость -- плинність; 
росплива. 

Распльвчивьй--плинний; ро- 
спливний. 

Расплющивать,щить (конеть 
ч.-п.) запліскувати, запле 

- скати, розчавлювати -вити, 
-вчити,вушити, розляпка- 
ти, розмякушити, 

ро- 
розіп- 

45 

Расплясаться-- ростаниюват и- 

ся. 
.Распогодиться --розголинити- 

і ся, на годині стати. 
Распознаваніе--познаття 

| Распознавать,-знать-- ростіз- 
Т навати,-знати. 
 Располагать, ложить--роскі а- 

дати,-класти, поросклада гії; 

||  уряжати, урядити, порняд- 
і кувати, упорядкувати, 1.аш- 
| тувати, улаштувати; розмі 

і щати,-містити, ростатонву- 
вати,шувати; покладати,- 

класти собі, брати, пог-зя- 
ї ти замір; (склонять) при- 
ЇЇ вертати, вернути. 

і Располагаться -- тешуватися, 

таборитися, роскош'итися, 
роскладатися; лаштуватися, 
лагодитися. 

Расположеніе- (дома,комнать) 
роспогог; (по алфавиту) 
роспогог, роспорядок; (кь 
кому) прихильність, при- 
хилля; (кь чему) схильність, 
похіп; духа- настрій; духа 
дурное--маркота; грустное- 
смутість. 

Распорка (для удерж. двухь 
предметовь раздільно) -- 
роспинка; (прорбвха) роспір- 
ка. 

Распорядитель,-ница -- роспо- 
рядник,-ниця;- кредита-- ви- 
даткиувець, 

Распорядительность -- роспо- 
рядливість, роспорядність. 

Распорядительньй-- роспоря- 
дливий, роспорядний. 

Распорядокь--лад. 
Распоряжаться, диться-- (пра- 

виь, управлять) заряджу- 
вати, орудувати, старши- 
нувати, порядкувати; (при- 
нимать мірьу) вживати за- 
ходів; (отдавать распоря- 

женія) наказувати,-зати, 
давати, дати росказ: (ко- 
мандовать кЬмь) замишля- 
ти ким. 

Распоряженіе-- (приказь) на- 
каз; (управленіє) орулуван- 
ня; бють вь чемь распо- 

| ряженій--бути, стояти ко- 
му цо росказу. 

| Распотьвщій--спітнілий, 
/ Распотьть--спітніти. 
- Распотьшить -- розсмішити, 

розвеселити, 
- 
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Распоясанчте-- росперізування. 
Распоясьвать,-сать -- роспері- 

зувати, перезати, поростіс- 
різувати. 

Расправа--суд; кара. 
Расправленіе -- випростуван- 

ня; сплянтування; росплу 
тання; розгладіння. 

Расправлять,-вить -- випро 
стувати,-тати; сплянтову 
вати, тувати; росплутува 

ти,-тати; розглажувати, - 

дити. 
Распрашиваніе--роспити, ро- 

спитки, роспитувгння. 
Распрашивать, просить --рос- 

питувати, обпитувати, пе- 
репитувати, допитувати. 
випитувати,-тати. 

Распреділеніе--поділ, 
діл, сект, токмина, 
клад, росполог. 

Распредвлитель,-ница -- рос- 
подільник-ця,  сектівник,- 
ця, подільник,-ця, токмів 
ник,-ця. 

Распреділительньій, -- поділь- 
кий, росподільний, сектів- 
ний, токмівний. 

Распреділять,лить -- роспо 
діляти,-лити, сектувати. 
посектувати, токмити. 
утокмити, поділяти, лити, 
паювати, роспаювати. 

Распробовать, найти по вку 
су -- засмакувати, роску 
штувати, 

Распродавать, дать -- спроду 
вати,  поспродувати, ви- 
продувати, випродати. 

Распродажа -- спродаж, рос- 
продаж. 

Распростирать, - тереть,-ся -- 
роспросторювати, - торити, 
простягати,-гти,-ся. 

Распространеніе-- росповсюд- 
нення, | росповсюдження, 
росповсюдини, роспросто- 
рення, ширіння. 

Распространенность-- повсюд- 
вість. 

Распространитель, - ница 
росповсюдник, ця, роспро- 
сторник,- ця. 

Распространяємьшй "- роспо- 
всюджуваний. 

Распространять,-нить -- ши- 
рити, поширити, роспов- 
сюджувати,дити, роспов- 

роспо 
рос 

| 
| 

Распоясаніе- Распів»ь. 

сюднювати,-нити, роспро- 
сторювати.-торити. 

Распространяться -- ширити- 
ся, росповсюджуватися; 

(о звукф) розлягатися. роз- 
тинатися; (о чемь) розво- 
дитися. 

Распрось--роспит, роеспитки. 
Распрощаться, проститься -- 

попрощатиря. 
Распрьгаться-- росплигатися, 

розстрибатися,  розскака- 
тися. 

Распря -- суперека, перечка, 
суперечка, нелагода, зва- 
да, свара. 

Распрягать,-пречь -- випряга- 
ти, випрягти, роспрягаги,- 
гти. 

Распрямленіе--випростка, ви- 
простини. 

Распоямлять,мить -- випро- 
стовувати, випростати. 

Распугивать,-гать,-гнуть -- 
росполохувати.-лохати. 

Распускать, пустить -- (осво- 
бождать,дить) увільняти,- 
нити; (разбаловать)  роз- 
бещувати,стити;  (знамя, 
флагь) розмаювати, маяти. 

Распутица, -- роскаль,  рос- 
квась, розтань, непуть, 
бездоріжжя. 

Распутникь, - ца -- бахур, ка, 
паплюжник, -ця. 

Распутньй -- паплюжий, 
хурний, роспустний. 

Распутство--роспуста. 
Распутствовать -- см. распут- 

ничать 

Распутьвать,тать -- роспут- 
лювати, лити, росплутува- 
ти, тати, розборсувати,- 
сати. 

Распутье -- розстань, роз- 
станьки; перехрестоьк, се- 
релохрестя, роздорож, роз: 

1 доріжжя, розвилки. 
Распухать,-хвуть-- пухти, рос- 

пухти, пороспухати. 

Распучивать,-чи ть -- надима- 

ти,дути, роспірати -пертя. 

ба- 

Распушать,-аить -- пухнити, 
роспухнити 

Распущенность  -- роспуст- 
ність; розбещеність. 

Распущенньй -- роспустний; 
розбещений. 

Распівать,- виспівувати. 
Распьвь- вислів. 

й з 



Распітушиться--Расточать. 

Распьтушиться -- роскокоши- 
тися, росприндитися. 

Распіться - розспіватися. 
Распяливать, лить -- чепари 

ти, росчепарити, роспина- 
ти, розіп'ясти, розтягува- 
ти, гти. 

Распятіе -- роспинання; 
. пятіє. 

Растабаривать, болтать--роз- 
дебендювати. 

Расталкивать, - 

рос- 

толкать, - 
кнуть - роспихати, розіп- 
хнути, пореспихати, роз- 
штовхувати, хнути, пороз- 
штовхувати. 

Растапливать, пить -- підпа 
лювати, підпалити, роспа- 

луватиглити; (металль и 
пр.) розтопляти,пити. 

Растаптьївать,-топтать -- роз- 
топтувати, топтати. 

Растаскивать, - кать, щить -- 
розтягати, - гти, порозтя- 
тати, 

Растачивать, точить -- росто- 
чувати,-чити. 

Растаявшій--талий. 
Растаять-рсезтанути, 

пигися, стопитися. 
Раствореніє- розчйнення. 
Растворимость -- розчинність, 

роспускальність. 
Растворимьіий розчинний, 

роспускальний. 
Растворитель -- розчинник, 

роспускал ьник. 

Растворь -розчина. 
Растворять,рить --(отворять) 

розчиняти,-нити, порозчи- 
няти; (размвшивоть жинд- 
костью) розчиняти,-нити, 
роспускати,-пустити. 

Растекаться,-течься --розтіка- 
тися, - тектися, порозтіка- 
тися. 7 

Растеніе -- рослина, ростина; 
лькарственное-зілля; ого- 
родное - городина; садовсе- 
садовина; (ядовитое)-труй- 

розто- 

зілля. . 
Растенієводство -- рослинар- 

ето. 
Растеребить -- резшарлати, 

розсмикати, ростаргати. 
Растерзать -- пометати, роз- 

дерти, розшматувати. 
Еастеривать,-рять --розгублю- 

вати,-бити, порозгублювати. 
Растерявшись--?нестямки. 

| Растерянность -- нестям, не- 
І стяма, кестямка, збентеже- 
! ність. 
і Растерянньй 

збентежений. 
Растеряться - знестамитися, 

І сторопитися, збентежити- 
ся, обараніти. 

Растеряха -- розгамуза, роз 
губа. 

Расти - рости. виростати, зро 
стати, вишчати, більшали. 

Растирать, переть -- розтира- 
ти, терти. 

Растительность -- рость, рос- 
линність, ростинність. 

нестямний, 
|| 

Растительньй -- рослинннії, 
ростинний. 

Растить--ростити; годувати, 
плекати, воспитувати. 

Растлитель,ница -- гвалтов 
ник,-ця. 

Растливать,тлить -- гвалту 
вати, згвалтувати. 

Растліьніе--згвалтування. 
Растолковьвать, вать--тлума- 

І чити, витлумачити, роз: 
| тлумачувати,-мачити. 
Растолочь--розтовкти. 
Растолстіть -- отягтися, зог- 

рядніти, погладшати. 
Растопка--роспал, підпал. 
Растопьривать,рить -- розте- 

пірчувати, чити, розчепи- 
рювати, рити. - 

Растопьря--челіра, розчепірг; 
нечоса, кудлань, патлань. 

Расторгать,-гнуть -- зривати, 
зірвати, розривати, розір- 
вати. 

Расторженіе--зірвання; брака 
-розбрання. 

Растормозить--відгальмувати. 
Растормошенньй -- тирхатий. 
Растормошить --розворушити. 
Расторопньй--моторний, жва- 

вий, меткий. 
Растосковаться--засмутитися, 

зажуритися. 
Расточать,-чить --Мамтачити, 

промантачити, цивдрити, 
проциндрити,  тринькати, 
протринькати, шиндрити, 
прошиндрити, шахвувати, 
прошахнувати, гайнувати, 
прогайнувати, марнотрави- 
ти, премарнотравити, мар- 
нувати, змарнувати, хвіяти, 
розхвіятн, переводити, по- 
переводити. 
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Расточеніє -- перевід, марну 
вання. 

Расточенньй--росточений. 
Расточитель,-ница--роскошич, 

тринікало, марнстрав мар- 
нотфавник, марнотравець, 
циндря, розхвійник, ця. 

Расточительность --марнстра- 
вність, марнотратність, 
тринканна. 

Расточительньй -- марнотрав 
ний, марнотратний. 

Растравливать, -влять,-вить - 
ятрити, заятрити, розверед- 
жувати,дити, роз'ятрюва- 
ти, рити, розражати, рази- 
ти, троюдити, потроюдити. 

Растранжирить-- розтринька- 
ти. й 

Растрата--марнотрата. 
Растратить-- змарнотратити, 

споневірити,  прогайнува- 
ти, змарнувати, перемах- 
лярити. 3 

Растребушить-- розтельбуши- 
ти. 

Растревожить -- стурбувати, 
занепокоіти; рану--роз'ят- 
рити. 

Растрезвонить-- роздзвонити, 
розголосити розславити. 

Растрела--кудлань, патлань, 
-страпач, страпатий. 

Растрепаннь"'й--страпатий. 
Растрепаться -- роспатлатися, 

роскудлатися, роскучматн- 
ся. 

Растрепливать, - пать--кудла- 
ти, роскудлати, кудовчити, 
роскудовчити, патлати, рос- 
патлати, кошлати, роскош- 
лати, зачухрувати,-рати. 

Растрескавшійєя -- щадровий, 
паздеристий. 

Растрескиваніє -- тріскання, 
релання. 

Растрескиветься, - каться -- 
репатися, порепатися, щі- 
литися, пощілитися, лу- 
скатися, пслускатися. 

Растрогать- (герерьшть) розво- 
рушити: (рану) ров'ятрити: 
(взволновать) зрушити, зво 
рушити. 

Растрогаться -- зворушитися, 
схвилюватися. 

Растрогь, раст. Різукіеита, 
видь  огбісиіаге -- волове 
око. 

її 
і 

ї 
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Расточеніє -Расходьться 

Раструбь--відшир. 
Раструшивать,-сить -- розтру- 

шувати-сити, роспорошу- 
вати,шити. 

Растучніть--отягтися, зогряд- 
ніти. 

Растушевьвать,-щевать -- ша- 
тувати,розшатувати, тіхни- 
ти, розтіхнити. 

Растявкаться -- роздзявкати- 
ся. Ж 

Растягивать,-тянуть -- розтя- 
тгати,-гти, порозтягатн. 

Растяженіе--розтяг. 
Растяжка--розтягання. 
Растяжимость -- розтяжність, 

розтягливість. 
Растяжимьй--розтяжннй, роз- 

тягливий. 
Растянутость - "розтягненість. 

і Растянутьш--ростягнений. 
Растянуться (упасть) -- рос- 

ллататися. 
Расфилософствоваться -- роз- 

мудрувагися. 
Расфрантиться- - вистроїтися, 

причепуритися. 
Расфуфьриться -- набундючи- 

тися. 
Расфьіркаться -- роспирскати- 

ся. 
Расхаживать--походжати. 
Расхваливаніе- -захвалювання. 

Расхваливать,-лить -- захва- 
лювати, -лити, вихраляти, 
-лити, 

Расхвастьшваться -- вихваля- 
тися. 

Расхватать--розхапати; 
грабить--розжакувати. 

Расхвораться--розхоруватися, 
рознедужатися. 

Расхититель,-ница -- грабіж- 
ник, ця, жаковець,-ниця. 

Расхищать, хитить -- жакува- 
ти, пожакувати, рабувати, 
зрабувати, роскрадати,-кра- 
сти. 

Расхищеніє--жак, жакування, 
зрабування, роскрад. 

Расхлебьтвать, бать -- сьорба- 
ти, висьорбати, хлептати, 

' вихлептати. 
Расхлябьваться,-баться - роз- 

хитуватися, хитатися, по- 

росхитуватися. 
Расхиькаться -- роскузьОми- 

тися, роспхикатися. 
Расходиться,  разойтись 

(врознь, вь равн. стороньх) 

раз 



5 Расходньй-- Расширяться. 4 

розходетися, розійтися, по 
росходитися; (поссориться) 
розцуратися, роспекатися. 
вратитися, зретитися; (во 
мніьніяхь) різнитися, по- 
різнитися; (пройти по разн. 
дорогамь) розминатися,-ну- 
тися, (расщелиться) розси- 
хатися, сохнутися, пороз- 
сихатися;(распалиться гнь - 
вомь) розбайоритися, роз- 
лютуватися. 

Расходньй--видатковий. 
Расходованіе - видаткування, 

тратнина, тратнеча, 
Расходовать -- видаткувати, 

тратити. 
Расходоваться, израсходо- 

ваться -- зіходити, зійти, 
видаткуватися. 

Расходчивьіш (о товарбв)-спро- 
датний. 

Расходчикь--видатковець. 
Расходь -- видаток, утрата, 

кошт, Ооплать. 
Расходящійся--розхідний. 
Расхожденіе--розходини. 
Расхожій--обіхідний. 
Расхолаживать,-- лодить-охо- 
лоджувати,-дити. 

Расхорохориться --роспринди - 
тися, напудритися, наінди- 
читися. - 

Расхотіться, перехотіться 
--забайдужитися, 
тітися. 

Расхохотаться-- зареготати. 
Расхрабриться--обсмілитися. 
Расцарапать--роздряпати. 
РасцвЬтаніе--процвіт. 
Расцвітать,-сть -- росквітча- 

тися, читися,  проквітати, 
-тнути; (пьишно) роспишни- 
тися. 

Расцвітньй -- цвічений, рос- 
квітлий. 

Расцвіть--росквіт, процвіт. 
Расцвіченньй-- процвітаний, 

жольорований, барвований. 
Расцвічивать,-тить, --процві- 

тати, процвісти,  кольору- 
вати, укольорувати, бар- 
вити, побарвити. 

Расціловать--обцілувати. 
Расцінивать,-нить,-- цінувати, 

розцінувати. 
Расцінка -- ціновини, ціну- 

вання. 
Расцьплять,-пить --Звідчепля 

ти, пити. 

відхо-, 

Расчваниться- роспрандитися. 
Расчерчивать,-тить-- розрисо- 

вувати,-сувати. 
Расческа--розчісування; гре- 

бінець. 
Расчесьвать-сать -- розчісу- 

вати,-сати, поровчісувати. 
Расчетливость -- рахубність; 

ощадність. 
Расчетливьй, 

ощадний, о. 

Расчеть--порахунок, 
розрахунок, 
квиг. 

Расчислен'є -- обрахування. 
розрахування,  обліч, об- 
лічка. 

Расчислять,-лить--облічувати, 
-чити,  обраховувати,-ху- 
вати, розраховувати, - ху- 
вати. 

Расчитьвать,-см. Расчислять; 
на что-важити на що, спо- 
ціватися на що. 

Расчищать,-стить--розчищати. 
-чистити: (ліьсь)-протеріб- 
лювати, протеребити (ліс): 
(поле) корчуватн, викорчу- 
вати. 

Расшалиться -- роспустува- 
тися, розжартуватися; роз- 
гедзьгатися,  розмордува- 
тися; (о конф) розбасува- 
тися. 

Расшатать--росколивати, роз- 
хитати. 

Расшатвіваться -- (ослаббвать 
вь связи, вь  прочности) 
--люзуватися. 

Расшевеливать, 
--розрушати,  розрушити, 
розрухати, розворушувати, 
-шити, розволожити. 

Расшибать, бить, - ся- розби- 
вати, бити, ся. 

Расшивать, шить -- роспорю- 
вати,роти; гаптувати, ви- 
гаптувати. 

о -- рахубний; 

рахуба, 
сквітування, 

расшевелить 

Расшире-іе--розшир, розши 
рини. 

Расширяемость -- роспруж- 
ність, розширливість. 

Расширяемьшй -- роспружний, 
росширливий. 

Расширять,-рить --широчити, 
ширити, поширяти, - рити, 

розтягати, гти, роспросто: 
рювати,-рити. 

Расширяться,-риться -- шири- 
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тися, ширшати,  пошир 
шати, поширятися, ритися. 

Расішуміться -розгомонітися, 
разгаласуватися. 

Расщедриться--роздобритися. 
Расщелина--росколина, раззя- 

пина, роззявина. 
Расщелить--зашкалубити. 
Расщепистьй--роскепуватий. 
Расщеть--роскел, розкіп. 
Расщепьгвать,-пать -пить - ко- 

лоти, розкодгювалти, лоти, 

Ратай--орач, хліб роб; вояк. 
Ратникь (ополченець)--ручте- 

нець; (доброволгць) затя- 
жець. 

Ратньй--войовий. 
Ратоборець--войовник. 
Ратоборньй -войовничий. 
Ратоборствовать -- вой восі 

вати, битися, воювати; 
сперечатися, змагатися. 

Ратовать--боротися. 
Ратовище--ратище. 
Рать--вой, війна; військо, ру- 

шення. 

Рафинировать--рафинувати. 
Раціонь--пайка. 
Раченіе--дбання. 
Рачитель,-ница--дбач, дбаха, 

кукібник,-ця. 
Рачительньй -дбалий, 

ний, кукібливий, 
прикибливий, 
старанний, о. 

Ращеніе--вирощування. 
Рваніе--виривання. 
Рвануть-шарпнути,  шарпо- 

нути, смикнути, усмикнути, 
сіпнути,-скубнути. 

Рвануться--стенутися, сіпну- 
тися 

Реваньй--лентафвий, ряндавий, 
лрантивий, драний, шмато- 
ьаний. 

Рвать--(раздирать)дерти.шар- 
лати, отерпати, шматкува- 
ти, шматувати (отьмать)ви - 
ривати, видирати; (дергать) 
смикати, сіпати(цвіть)зри- 
вати, зірвати, нарвати; (0 
нарьвь)  наривати,-рвати: 
(тошнить) блювати, виблю- 
вати. 4 

Рваться -- рватися, дертися; 
(стремиться кь чему) рег- 
нути, пориватися до чого; 
(вюрьваться) вириватися, 
пручатися. 

кукіб- 
пильний, 

упадливий, 

Расшуміться -евногать, 

Рвота--риги, ригачка, ригота" 
виміти, риглі, блювота. 

Рвостина--блювотина. 
Реотное--блювне. 
Рвотньй--риготний, блювіиий. 
Рвущійся (легко)--рвачкий. 
Рдесть, раст. Роїотодеїоп 

-кушир, кушур. 
Рдіть -- червоніти, 

жавряти, жевріти, 
тися, жахтіти. 

Ребенока-дитина; грудной-не- 
мовля, немовлятко; мертво- 
рожденньй-гризун, мерчу 
вніьбрачньй-байстря, ба 
стрятко; поздно родившій- 
ся-пізніхірочка. 

Ребеночекь -дитинка, 
нятко, дитинча. 

Реберчьй--ребровий; часть -- 
поребрина. 

Ребристьй--ребруватий, 
Ребро--ребро, дзьобро; (стькь 

двухь 0 плоскостей) 9 руб, 
пруг, кло. 

Ребромь--нарубень, руба. 
Ребрьшко--реберце. 
Ребята--діти, дітлахи, мале- 

ча; хлопці. 
Ребятишки - дітки. 

шаріти, 
жеврі" 

дити- 

Ребяческій -- дитячий,  хло»- 
п'ячий. 

Ребячество -- дитинство; бла- 
зенство. 

Ребячиться --  дитинитися, 
блазнитися. 

Ревентухь--чаймовина. 
Ревень, раст. Кнецті- ревінь. 

| Ревизіонньй --ревидовий. 
| Ревизія--ревида, перебір; пе- 

репис. 
Ревизовать--ревидувати. 
Ревизорь--ревидон. 
Ревматизмь-гризь, ламани- 

на, ламання; летучій--го 
стець; суставньй--ломець, 
костолом. 

РЕевматическій -- гостцевий; 
ломцевий. 

Ревнивець,вица -- ревнюч- 
вик,-ця. 

Ревнивьій--ревнючий. 
Ревнитель, -лица - заступник,» 

ця, оборонець, ниця. 
Ревнительньй -- упадливий, 

старанний. 
Ревновать -- (кого кь кому) 

ревнувати; прикладати (до 
кого). 



Ревностикій--Ретивов. 

Ревностньй, о -- падковитий, 
запопадливий,  упадливий, 
запопадний, о. 

Ревность--ревниці, ревнощі. 
Революціонньй -- революцій- 

ний. 

Революція--революція. 
Ревунь,-нья--рева, рюмса. 
Ревь--ревнява, ревище, рик 
Резібніе--ревіння. 
Ревіть -- ревіти, 

ревти. 
Регалій--клейноди. 
Регель--підпора. 
Регенть--регенг; капельмей- 

стерь--діригент. 
Регистраторь--реєстровник. 
Регистратура -- (запись) ре- 

єстрація; (комната) реєстру- 
вальня. 

Регламенть--регулямин. 
Регулировать -регулювати. 
Регуль, мед. -- пола, цві Ті 

сплавня червона, глембеї, 
місячка, часи, місячне. 

Регулярньїй -- постійний, ста- 
лий, статечний; (обь армін) 
реєстровий, лейстровий. 

Редактировать--редагувати. 
Редакі пруємьшй--редагований. 
-Редакторь--редактор. 
Редакція - редакція. 
Редиска. раст. Карбапиз збаїі- 

шмуи8-релька: Карпапиє га- 
ріапізігит -редька дика 

Редуть-окіп, шанець. 
Резеда, раст. Кезеда одогаіа 

і- резеда. 
Резервньй--резервовий. 
Резервь - резерв. 
Резервуарь--водоз5ір. 
Резина- гума, гумилас. 

Резинньії -- гумовий, гумела- 
совий. 

Резолюція- постанова. 
Резонансь -- відголос, відгук. 
Резонаторь --голосник. 
Резонньй, о -- слушний, роз- 

судний, 0. ", 
Резон»ь--рація, слушність. 
Результать--здобуток, послід, 

послідок, наслідок. 
Рейка--лата; (мБрит. приборь) 

шмижина. 

Реисовьй--хоцковий. 
Рейсь--ходка. 
Рекогносцировать - чатувати, 
Рекогносцировка- чаги, роз" 

іздка. 

ревти, за- 

| 
| 
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Рекомендательньй --рекомен- 
даційний. 

Рекомендація--рокомендація. 
Рекомендовать --рекомендува- 

ти, стренчити. 
Рекрутскій - некруцький. 
Рекруть--некрут. 
Религіозность--религійність. 
Религіозньй, о--религійний, 9. 
Религія--религія. 

Рельефньй--опуклий. 
Рельефь--різьба. 
Рельсь - шина, рейка. 
Ремезь, пт. Раги5 репашіїпиз 

--ремез. 
Ремень--ремінь; (черезь пле- 

чо) опасок; (не вьщділан.) 
сириця; (машин. пас; (на 
обуви) повомока; (кь кот. 
прикрьплень стремена) -- 
післище. 

Ремесленникь--ремісник, ру- 
комесник. 

Ремесленничество --ремісниц- 
тво. 

Ремесленньй - ремісний, руко- 
месний. 

Ремесло -- ремество, рукоме- 
ство; профессія--фах. 

Ремешокь -- ременик,  ремі- 
- онець; сученьй - пошморга. 
Ремонтированів--поновляння. 
Ремонтировать --поновляти. 
Ремонть--понова. 

""Ренегать -- (націон.) перевер- 
тень; (религіоз.) недовірок; 
обрусввщій -- московський 
недоломок; ополячившійся 
--недоляшок; отуречившій- 
ся -потурнак. 

Репей колкій, Сагіци5 пиіап5 
--чортополох. 

Репейникь, раст. Агсіїцт Іар- 
ра-лопух, реп'ях, опуша, 
дідовник; Сагацих пикап5-- 
реп'ях польовий; ІТ арра (о- 
теаоза--ріплях. 

Репейньй -- лопуховий, реп'- 
Яховий. 

Репейчатьй-- реп'яхуватий. 
Репутація--слава, клич: хоро- 

шая -добра слава; лурная-- 
несланвна. 

Репяшки, раст. Вдгіглопіа еи- 
раїопа -- парило, парник, 
гладишник. 

Республика -- республика, річ 
посполита. 

Ретивое--серце, 
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Ретивьи--бСусердньй) прикид- 
ливий, падковитий; бер- 
кий,загарливий; (вспьільчи- 
вьй) запальчастий; (конь) 
баский,. пирський, 

Ретирада--відступ. 
Ретирадь--відхідник. 

Ретироваться- відступити. 
Ретраншементь--шанець, сокіл. 
Рефлексь--відрух. 
Рефлектовность--відруховість. 
Рефлективньй--відруховий. 
Рехнуться -- з глузду асуну-. 

тися. У 
Речитативь--росказка, співо- 

мовка. . 
Ржа--джигра, ржа; (на хльбь) 

зана, снідь, сажка; (на во- 
дб) осуга. 

Ржавистьй--іржавий. 
Ржавить--іржувати. 
Ржавчина-см. Ржа. 
Ржавьй--іржавий. 
Ржавіть--іржавіти. 
Ржанець, раст. РБіешт рга- 

іеп5е--пирій. 

Ржаніе -іржання. 
Ржаной--житний. 
Ржать--іржати. 
Рига--клуня, стодоля. 
Ридикюль--карман. 
Риза--риза; шата. 
Ризки--крижмо, фіновщина. 
Рикошетомь--навкопить. 
Рикошеть--відскок. 
Римлянинь,-лянка--романець, 

-нка. 
Римская ромашка, раст. Вп- 

іетіи5 побіїіз-марина; В. 
соїціа-рум'янок песячий. 

Римскій - романський. 
Римь -Рома. 
Ринуться--сунутися. 

Рискованньй--рисковитий. 
Рисковать,-кнуть --ризикува- 

ти,-кнути, іти, піти на ша- 
тирь, на щастя, на одчай. 

Рискь--ризик. 
Рисовальньй -- малювальний. 
Рисовальщикь, ца -- мальов- 

ник,-ця. : 
Рисованіє--малювання. 
Рисовать -- малювати; плохо- 

маглювати. 
Рисоваться--хазуватися, ста- 

туватися, штатуватися. 
Рисовка--хизування. І 
Рисовьій--рижовий. 
Ристалище-- біговисько, гони. 

Ретизьй -Вохить. 

Рисунокь -- малюнок; тисне- 
ньй- кунштик. 

Рись, раст. Огуга заїуа -риж. 
Риторнель--пригравка. 
Ритмическій--ритмичний. 
Риттерк шпорь, раст. Реїірбі- 

пійт а|асіз - сокирка, сипьо- 
цвіт. 

Рифь--рахва. 
Рифма--рима. 
Рифмовать--румувати. 
Робкій, о -- унимливий, пло- 

хий, о. 
Робость -- унимливість, пло- 

хість. 
Робіть--торопитися, торопіти. 
Ровесникь, ца -- одноліток, 

однолітка, перевесник,-ця, 
верстак. 

Ровно -- рівно; саме враз, як 
раз; зовсім, цілком; рівно, 
плавко;вь вьсоту)стрімко. 

Ровность-- рівність. 
Ровньшй--рівний, улогий, глад- 

кий; плавкий. 
Ровь--рів, фоса. 
Рогастьй--рогатий. 
Рогатина--вила. 
Рогатка, рьба  Сазіегоз5іеця 

асиіеаїше -кОЛЮЧКа. 
Рогатьй -- рогатий; скоть-то 

вар, худоба, бидло. 
Рогачь, насіьк.--рогаль. 
Роговой--роговий. 
Рогожа -- рогожа; соломен.- 

мата. 
Рогожка--мачула. 
Рогозь, раст. Турпа апдизіїо 

Га- султанчик, киях; Т. Ії і 
фоїа--рогоза. 

Рогоносець--рогач. 
Рогуля--кривуля. 
Рогь--ріг. 
Родильница -- породілля, по- 

ліжниця. 
Родильньй--поліжничий. 
Родимець, мед.-самка. 
Родцимчикь -- дитинець, нуж- 

дочка. 
Родимьій--рідний, питимий. 
Родина-батьківщина, рідний" 

край. 
Родинка--родинка, лунина. 
Родители--батьки. 
Родитель, ница -- батько, 

ти, рожденик,-ця. 
Родительньй (о ладежбі)- ро- 

довий, другий (відмінок). 
Родительскій - - батьківський. 
Родить, раарбшиться сть бре- 

ма- 



Родиться- Ромашникь. 

мени--Злегчитися, породи- 
ти, появити; (о животн.) 
навести. 

Родитеся. 
тися зродитися, 
тися, зародитися, 
тися, зародитися, 
тися, найтися. 

Родниковьій -- ярковий, кри- 
ничаний, кринишний, дже- 
рельний, джереляний. 

Родникь--джерело. 
Родниться -- родатися, роди- 

чатися. 
Родной--рідний; 

прирожденний. 

уродиться--зрожа- 
нащади- 
нащади- 
уплоди- 

родимьій -- 

Роднье -- рідня, родичі, ро- 
дина. з 

Родньй -- доброплодний, ду- 
жий, буйний. 

Родевитьши--дідизняний. 
Родовой--дідизний. й 
Родовспомогательньшй--поліж- 

ничий. 
Рододендронь, раст. ВБодо- 

депдгоп' їеггидіпецнт -- КкОо- 
хітник. 

Родословіе- родовід. 
Родословная--книгта родоводу. 
Родственникь,- ца--родич, ка, 

родак,-чка. - 
Родственность -- покревність, 

спорідненість, й 
Родственньшй--покревний, спо- 

ріднений. ь 
Родство - - покревкість, - крев- 

ність, спорідня, споріднен- 
ня. 

Роть-рід, коліно: порода, по- 
ріддя, кавід: (племя, пре- 
зрит.) кодло. 

Родь--злоги, полог, 
Родянка пестролистная, 

дит асге-чистик. 
Роеніе--рійба, роїїовиця. 
Рожа- пика, мацапура, мар 

миза, мармуза,  пицюра; 
мед.--бешиха. 

Рожать-- см. рождать. 
Рожденів--народження, роди 

ни, уродини. 
Рождественскій -- різдвляний. 
Рождество- різдво. 
Роженецьь, раст. Негасівцтп 
зрпопдуїит -- мшаль. 

Роженица--породілля, поліж- 
ниця. 

Рожистьй- бешиховий. 
Рожица--пичка. 
Рожнець--ключка, 

пологи. 
5е 

! Рой--рій. 

415 

Рожокь -ріжок; 
нія--мізюк. 

Рожь--жито; (сь пшеницой)-- 
половичанка; 

Роза, Коза сепіїбоїїа І.-- тро- 
янла, трандафиль, транда- 
фира; дикая, 5етрегуїмит 
діобТегит--доля; К. едіап- 
Тегіа--шипшина, шипчак. 

Розвалень -- тюхтій, бамбула, 
чвалай, мамула, вайло, ва- 
хлай, мурмило. 

Розга--лоза, лознна. 
Роздьхк -- віддих, 

нок. 

Розмаринолистная (швейцер- 
ская) лавруша, раст. Ра- 
ріпе спеогит -- пахучий 
богун. 

Розмаринь, раст. Козпагіпи5 
онісіпаїіз - розмайран. 

Розница--роздріб. 
Розничньй--роздрібовий. : 
Розно- нарізно, різно. 
Рознь - розбрат, свари. 
Розовьій--рожений. 

для кормле- 

відпочи- 

! Розсьть--розсип ини. 

Розьгрьишь--розигри. 
Розьмкной--розшуковий, рог- 

відовий, розвігковий. 
РозьіІскь--розшук, розвід, роз- 

відка, слідство. 

Ройникь--роївня. 
Ройньй -ройовий. 
Роистьй--роюватий. 

: Роиться--роїтися, ріяти. 

| 

Рокамболь, раст. Війит 5СНО- 
споргазит--трибулька. 

Роковой--нецасний. 
Рокотать --буркотати, бреніти 

розлягатися. 
Рокоть - гуркіт, 
Рокь-- фортуна, 
Роль-роля.е 
Романическиі--романичний. 

Романсь-- романс. 
Романтизмь--романтичніст». 
Романтическій -романтични 
Ромашка раст. Маїгісагіа сі: 

топийа-рум'янок, рума 
руманець, романець, ромен; 
(душистая) ромпянок. 

Ромашковьй -роменовий, ру- 
мяньовий, 

Ромашникь маточньй, раї 
Ругеївгит» рагірепіцт-тро! 
топасть, ростопаш, земиге- 

леня; Р. гпійебоїїаїют-кулря- 
вець. 

грім, гук. 
доля. 



416 

Ромь--арак, гарак. 
Ронжа, пт. Согуц5 дЇапдагіц5 

--джеджара, джоя, лжой- 
ка. 

Еонятв--(изь рукь) упускати, 
-стити; (слезь, перо, пись- 
мо) губити, згубити; (чьс 
достоннство ) зневамати 

кого. 
Рополка, раст. Сисигбіїа обі- 

Тега -- карахонька,  тара- 
пунька, таракуцька, хоро- 
хонька, ханьва. 

Ропотньй--нарікальний, 
стливни. | Ж 

Ропоть--нарікання, реє 
миркання. 

Рситать -- кавзувати, поріку- 
вати, нарікати, ремстити. 

Роса--роса; медвяная--падь 
Росинка- ріска, рісочка. 
Росистьій, о--росяний, росяно. 
Росить- росити. 
Росказни -- теревені, баляси, 

баляндраси, небилиця. 
Есскошествовать -- роскошу- 

вати, ласувати, жирувати, 
жируватися. 

Роскоїникь, ца -- роскішник, 
-ця. 

Роскошньій, о- роскішний, 0. 
Роскошь--роскіїш, роскоши 
Раслий -- рославий, реслий, 

штатульний; (о раст.) буй- 
ний, гінкий, вигончастий, 
лорідний, 

Росникь, раст. 
сичка. 

Госница, раст. Аіспетіїа мцші- 
дагі5- принорстень. 

Госписка- квит. 
Роспись--(книгамь, придано- 

му) реєстр; государственная 
-коштоспис державний. 

Роспуски--бендюги. 
Роспускь--роспускнява. 
Россомаха, зоол, Мизієїа диіо 

--квадра, розвеза. 
Россомашій--квадровий, роз- 

везовий. 
Ростить--ростити. 
Ростовщикь--лихварь, 

чайло. 
Ростовщичество-- лихварство. 
Ростовщичій--лихварський. 
Ростокь--пагін, шпичак, па- 

рост, парость, пасинок, 
кло; мн. пагоння, паговін- 
ня, прорігсь, проріст. 

Ростомь--на зріст. 

рем- 

ство, 

Дгобегаї--ро- 

пози- 

Ромь-- Рубцеватий. 

" Рость--аріст. 
и Росхмель--підпиток. 
- Росянка раст. Ргозега І-ро- 
(  сичка; р.гоішпайоїа -- бо- 

| жа роса; простая, раст. ВІ- 
| спетійа ушідагіз-гадинник, 

наворотень, наворотник. 
Ротикь--роток. 
РотозЬй,-ка--солопій, ка, роз- 

вора, розвірняка, роззява, 
-тава, роззявляка,  ростя- 
пака, розгамуза, розвеза, 
шапава, ростелепа 

| Роїозвиничать -- гавронити, 
гавити, калячити, витріш- 
ки продавати, купувати, 

| тави ловити. 
|Роть--ріт; (презрит.) хавка, 
:. хавки. 
Рохля- бамбула, мамула, ма- 

руда, шлемішка, макуха, 
Фо мниха, 
Роща- гай. 
Ртачиться--коцюбитися, опи- 

натися, баскаличитися, 
упіратися, баскалитися. 

РІТУутний--живосрібний. 
| Ртуть--живе срібло. 
; Рубака--тесака. 
Рубанокь -- гембель; неболь- 

шой-шерстебка, шершебка, 
хершебка; сь длин. колод- 
кой для окончат. слаживанія 
-хибанок. | " 

Рубаха -- сорочка, 
(дітск.) льоля, 

Рубашка--см. рубаха. 
Рубежньй--кордоенний. 
Рубежь--кордон. 

| Рубесь--(наріьзка) карб, пруг, 
! " карбіж; рубіж; (сл3дь на 

деревь)  зарість; (шрамь) 
|  близна; (вь шить5)запішва, 

руб; (желудокь. у жвачн.) 
челець. 

Рубинь, мин.--рубін. 
Рубить--рубати; тяти; обруб- 
лювати (платки). 

Рубище-рям'я, рамтя, лах- 
міття, лахманина, глахман, 
дрантя, лати, латанці, 
страпки, страплі, лахамин- 
дрики, руб'я. 

Рубка--рубанка; пароход.-ка- 
бінка; льса--зрубань, поруб. 

Рублевикь--карбованець (дві 
гривні або двісті шагів). 

Рубль - карбованець. 
Рубцеватий--близнуватиїї; ру- 

буватий. 

кошуля; 



Рубць»-Румяниться. 

Рубць--хляки. 
Рубчатьй,-тех. -карбований. є 
Рубщикь--рубач. 
Ругань-- лайка, лаяння, 

га, зв'яха. 
рРугатель -- лайливець,-виця, 

наругач,-ка. 
Ругательньй--лайливий. 
Ругательство--лайка. 
Ругать--лаяти, шпетити, беш- 

тати, кобенити, банітува 
ти, цабанити, путрити, тю- 
жити, сабанити. 

Руда- руда; жельзн.-- заліз 
няк; мБсто добьв. рудь -- 
рудня; місто обработки ру- 
дьшм-гамарня. 

Рудникь--копальня, рудня. 
Рудничньй--копальний. 
Рудоискатель--рудошукач. 
Рудокопь--рудник, рудокоп- 

ник. С 
Рудоносньй--рудний. 
Рудоплавильньй -- гамарний. 
Рудоподьемньй -- рудовзвіз- 

ний. 

Рудоразборка -- рудохухриньи. 
Ружейникь--оружинник. 
Ружейньй--оружинний. 
Ружхье--руч(ш)ниця, ружина, 

оружина, хвузія, булдим- 
ка, булдимок, самопал, ян- 
чарка,  яничарка; 0 охот- 
ничье -- дробовик, дву- 
ствольнов - дубельтівка. 

- Рука--рука; (почеркь) пись- 
мо; бік, сторона. 

Рукавица -- рукавиця; (кожа- 
ньшя)--накожні. 

Румавь--рукав; рьчной -- за- 
річок, протока; пересьхаю- 
шщій--переволока;  пожар- 
ньй--шлянг. 

Рукастьшй--рукатий. 
Руководитель, - ница -- оруд- 

ник,ця, привідець,-відни- 
ця, заправляльник,-ця, на- 

правник, ця, поводар, ка, 

поводатар,-ка. 
Р уководительньй-- провідний 
Руководительствовать -- ору: 

дувати, верховодити, керу- 
вати, поводарувати. 

Руководство -привід, провід; 
(учебникь) підручник. 

Руководствовать--см. руково 
дительствовать. 

Руководствоваться  чЬмь 
додержувати чого, прима 
тися чого. 

звя- 
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Руководящій -- (статья, идвя) 
провідний; (власти, сфер) 
міродатний, міродайний. 

Рукоділів--рукодія, рукодій- 
ня, рукодіяння. 

Рукодіьльникь, ца -- рукодій- 
ник, ця. 

Рукодільньй -рукодільний. 
Рукомойникь -- мийник, мий- 

ниця. 
Руконожка, зоол. Сбіготуз -- 

рукоштирка. 
Рукопашнвій- ізручний. 
Рукописньй-- рукописний. 
Рукопись--рукопис. 
Рукоплесканіе--оплески. 
Рукоплескать плескати, 

оплескувати. 
Рукополагать, - ложить -- вн- 

свячувати, висвятити. 
Рукоположеніе -- поставління, 

висвятини, висвята. 

Рукоприкладство | -- лтпідпис; 
(шуточн.) ляпас, потилиш- 
ник. 

Рукотворньй--рукотворний. 
Рукоятка -- антаба; виль -- 

суло; граблей--грабильно, 
граблище; двери--клямка, 
ручка;  жернова -- милін; 
заступа -заступильно: кну- 
та-Ппужално; косьм--кісся; 

кочерги--кочержильно; кре- 
ста-руків'я; ложки--стеб- 
ло; метль--мітлище;  ме- 
ча--держак; ножа -- колод- 
ка; посудь--держало, уш- 
ко; пера- держак; ручной 
мельениць -- милін; сково- 
родника-- чаплиїльно; саб- 
ли--держак; ціпа--ціпило, 
ціпильно, ціпивно;  ухква- 
та--рогачильно, 

Рулевой, прил. -- деменний, 
стерновий, кермовин; 
сущ.-- стерничий, стерник, 
керманич. 

Руль -- правило, стерно, де- 
мено, керма; у плота -- 
трепло. 

Руля (табаку) - папуша. 
Румьінія- Румунія. 
Румьнь,-ка--румун,-ка. 
Румьінскій--румунський. 
Румяна--шарило. 
Румянець--червінь. 
Румянить -- шарити,  красу- 

вати, 
Румяниться, нарумяниться -- 



яв 

накрасовуватися, накрасу- 
ватися. 

Румянка обьікновенная, раст. 
Есбіит уцшідгге -- синяк, 
їван-зілля піл-ське, колюч- 
ка; красноцвьтная, Е. гиб- 
тип - краснокорінь. 

Румяньй -- черваний; (о ли- 
ціь)- червоновидий. 

Румяніфть--шаріт"... 
Рунистьй--волохатий,. 

хатий. 
Рунньй--во ний; табунний. 
Руно--вовна. 
Рупорь--рупій. 
Русакь--кацап; заєць. 
Русалка--русавка, русалка. 
Русло (вся ширина и длина 

теченькя рьки вь межень)- 
корито, річище, поточина; 
(сухое) -- ложок; (суженноє 
и мелкое)-вузьмина; (фар- 
ватерь) стрижень. 

Русоватьй -русявьшй. 
Русскій, прил.- московський, 

москвинський, московитсь- 
кий, москальський, росий- 
ський, кацапський, сущ. -- 
московець,-вка, москаль, 
москвин,-ка, московит,-ка, 
росиянин,-нка, кацап, ка. 

Русьй--русий. 
Русіьть--русявіти; москалити- 

ся, московизуватися, каца- 
питися, московитися. 

Рута, раст. Киіа дгауеоіеп5 - 
рута. 

Рутвица, раст. ТБаїісігит ап- 
дизбіойит--трясулька, ме - 
дуниця. Я 

Рухльй--крихкий. 
Рухлядь--манаття, 

збіжжя. 
Рухлякь, минер.-маргель. 
Рухнуть -- упасти, повалити- 

ся, завалитися. 

Ручатель,- ница--поручник,-ця. 
Ручательство- порука, зарука, 

запорука. 
Ручаться-ручитися, заруча- 

тися, фелелувати, бізувати. 
Ручеекь -- струмок, протічок, 

поточина. 

Ручей--струга, струмінь, те- 
чій, стружок; журчащій- 
бурчак; бьістрвій и шумньй- 
раптянка. 

Ручка -- держак;  держално, 
держало; держанце, дер- 
зивчо; вращаємая-курба, 

пеле 

манатки, 

Руманка-Рьсцой. 

Ручной--ручний; приручений, 
свійський, хований. 

Ручьистьй--струменястий. 
Рьба -- риба; самець-молоча 

ник. 
Рьбакь- рибалка; (торговець) 

рибник, рибас. 
Рибачій--рибальський. 
Рьбачка--рибальчиха. 
Рьбець, рьба, Вбгатіз уїпіба 

--рибець. 

Рьбистьй - рибний. 
Рьзбій-- риб'ячий; (жирь) трін; 

(клей) карук. 
Рьбньй--рибний. 
Ребоводство--рибництво. 
Реіболовньй--рибальський. 
Реболовство--рибальство. 
Рьболовь, пт. -- мартин; ри- 

балка. 
Ребопромьшленникь--рибних. 
Рьбопромьшленность -- риб- 

ництво. 

Риботорговець, -ха--рибас, ри- 
баска. 

Реіданіе--ревний плач. 
Редать--ревно плакати. 
Рьіебородьшй -- рудобородий. 
Рьїжеватьй--рудавий. 

Рьжикь, грибь--рижок; раст. 
Сатеїїпа зайуа Сгопіг.--ри- 
жій, ржій. 

Рьжій - рудий; (сь темньшми 
полосами, о масти) моругини. 

Рьжіть--рудіти. 
Реиканіє--рики. 
Реило--хавка, хавчура, мурло, 

пика, мармиза, морда, мар- 
муза. 

Рьільце -- пичка, мидзя; у по- 
судзі--носик. 

Рьшнокь -- торг, базар, торго- 
виця, ринок; (толкучій)-то 
чок, товчок. 

Реночньй -- торговий; базар- 
ний, ринковий. 

Ресакь--клусак. 
Ресистьй--сягнистий. 
Рьсій - пардучевий. 
Рисканіе -- никання, гасання, 

швендяння. 
Рескать--никати, тасати, га- 

лювати, швендяти. 

Рескунь,-нья--швендя. 
Рьісца--трух, труська. 
Риесцой- шлаптю, підзупцем, 

підтюпцем, труськом, трух- 
цем, трухи - трухи, трюх 
- трюх, трюхи, трушком, 

-е 



Рьсь--К'впеі 
- 

тюпки, тюпцем, 
трюшки, трюшком. 

Рьсь, Бейх Іупх--пардуч: (по- 
бвжка лошади) труха, клус, 
біга. 

Рьсью--тлуса, бігою, уклус, 
утрух, навтрюхи, дриндом. 

Рьитвина--рипа, колодовбина, 
большая глубокая, наполн. 
нодой -- коломия, баюра, 
ковбаня. 

Реить--рити, копати; (норь)-- 
норити, точити. 

Рьться--(возиться) куйовди- 
тися; (вь земль, сорб-о ку- 
риці) попелитися, гребти- 
ся. 

Рьхлить--пушити, підпушати. 
Рьхловатьй -- пухкастий, по- 

крихкий. 
Рьжлость- пухкість, сапкість. 
Рехльй--сапкий, пухкий, рух- 

лий (о человЬкі) тілистий. 
Рьхліьть- крихкатіти, сапка- 

тіти, пухкатіти. 
Рьщарскій- лицарський. 
Рьшщарскія (Риттерь) шпорьі, 

раст. Реірпіпішт Віасіз-- 
остріжка. 

Рьшщарство -- лицарство. 
Рещарь- лицарь. 
Рьчагь --підойма, журавель: 

переводной на паровозь, 
пароходв-вирло. 

Реиїчажньй --підоймоОвий, жу- 
равлевий. 

Реичаніе--рики. 
Рьяность -- запал, прикидли- 

вість. 
Рьяньй запальний, берки?, 

беручкий, прикидливи", о. 
РЬденькій--ріденький. 
Редить -рідити. 
Редкій -- рідки?: (о матеріи)- 

трюхом, 

посіткий, сівкий; незви- 
чайний. 

Редко--рідко, не густо; рідко, 
не часто. 

Рдковатьй--прорідкий, обрід- 
куватий, паорідкий. 

Р'дкость (рьдк. вещь) -- р 
кощ. 

Редька-релька. 
Рьдіьть-рідіти, рідшати, 

дішати. 
РЕдяга-рептух. 
Реже--рідче. 
Режуха, раст. Чазіигіїцтп обіі- 

сіпаіе - волянни. дикни хрін. 
Режущій-- січний. 

рі- 

| 
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Резакь, кривой ножь -- кль- 
сак; у плуга-леміш. 

Резальщикь --крайчий. 
Резаніе -різання, краяння, 
Різать--різати, краяти, тяти; 

"на куски--покравати, бату- 
вати, чимисувати. 

Резаться--битися; о зубахь -- 
вирізуватися. 

Резвиться -пустувати, жпру- 
вати; (о коняхь) басувати. 

РЬзвость -- жвавість, мотор- 
ність. 

Развьшй -- порский, порскли- 
вий, жвавий, моторний; (- 
коняхь) баский. 

Разець (вь плуг) -- чересло: 
(зубь) сміюнець; (для 1г- 
ста) колісчатко; (скульптор.) 
рильце; різа. 

Разка -- різанка, краянка; сі- 
кач; січка (солома). 

Резкій--різкий, гострий, о че- 
ловіькб -- доткливий; о вЬ- 
трь -- шпуйний, шкулкий, 
шкулький, шмальниз,смаль- 
кий, шмалький, шкульний, 
ідкий; о голос --верескли- 
вий, пронизливий; яркій - 

прикрий; хгучій--жалкий; 
о словахь--колючий, ущип- 
ливий. 

Р'ьзной (украшелньй різьбой) 
різьбований, мережаний. 

Ріезнуть--черкнути. 
РЬзня -різанича. 
РБзуха, раст. Сатеїіпа зайуа 
Стапі2- рижій. 

РЕзчикь (виріз. 
рога, дерева, камня) сто- 
чник, сницар. різбяр; (ра- 
бот. на міди, на стали) ри- 
товник. 

изь кости, 

РЬзь-різь; сь тошнотой--со- 
няшниці; сь колотьемь -- 
завійна, завійниця; сь 
рвотой и поносомь -- над- 
сердні соняшниці; сь судо- 
рогами - перелоги. 

РЕЗьба--різь,різьба; мех. наво- 
рочка. 

Река--річка; вверхе по рікь 
- проти води; внизі. го рі.- 
кь--за водою, 

РЬпа,раст.Вгаз5іса Кара 1..-ріпа. 
РЬпей колкій, раст. " Сегіпиз 

пшапз 1. --ріп'як. 
Репейникь, раєі. Вційпопіа 

Еираїсгіа -- репик, ометан- 
ник, парило, зрадзілля. 
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Репикь--см, РЕпейникь. 
Рапная капуста, раст. Вгаззі- 

са парів -- свиріпа, свирі- 
пиця. 

Ріповникь, раст. 
уцідагіз--свиріпа. 

Рьсница--вія, війниця, 
Реченка--річечка. 
Речистость -- промовистість, 

мовність, проречистість. 
Речистьй--мовний, промова- 

стий, проречистий. 
Речка-- річка; (безьмянная) -- 

самотека. 
Речной--річний. 
Речь --промова; погудка--гро- 

мовка; проповідь--казань; 

разговорь-- розмова; вьіго- 

воре, произношеніе--вимо- 

ва; вступительная -- перед- 

мова; поздравительная - 
орація. 

РЬшать,- шить --розвязувати,- 
зати; покладати,-класти, ух- 

Вагагеа 

кліпа. 

валяти,-лити, наважувати, 
наважити; судити, розсу- 
дити. 

Решаться, шиться--наважугпа - 
тися, наважитися, поважи- 
тися, присміти, зважитися. 

Рфшающій (голось) -- ухваль- 
ний. 

РЕФшеніе--розвязок; токма, по- 
станова, вирок, ухвала; роз- 
суд. 

Решетка--грата, грати; (огра- 
да) штахети; (вь вьшши- 
вань) корта; (вь самова; Б) 
дно; (монеть) решка, 

Решетникь-- ситник. 
Ріешето--претак, решето. 
Решетчатьй -- гратчастий, 

тратчатий; (заборь) штахе- 
товий; (о воротахь) щабля- 
стий; дірчастий. 

Решимость -- повага, згага, 
відвага; (задачи, вопроса) 
роз'язність. 

Решительно- рішуче, наваж- 
ливо, зважно; - никакь --ні 

, ничего--ні- 
когісінько, нічогісінько. 

Решительность--звага, рішу 
чість, наважливість. 

Решительньй-- рішучий, зваж 
ний, назажливий; (оконча 
тельньй) останній, оста- 
точний. - 

Рвять - ширяти, шугати, бу- 
яти, кружляти, ринути. 

Рюмить--румати, рюмсатії. 
Рюмка--чарка, чарчина, чару 

пина, пугарчик; большая -- 
чепуруха. 

Рюмочка--чарочка. 
Рюмочйьй -чарковий. 
Рябець--см. Форель. 
Рябина, раст. 5агриз аийсиря- 

гіа- горобина, робина, во- 
нега, оробина, скорух, юди- 
на, шкорух, юд; пятньшко 
--віспина, лущина. 

Рябина дикая, раст. Тапасеїит 
уцідаге--приворотень, піж- 
ма. 

Рябиновка --горобинівка. 
Рябиновьшй-- горобиновий. 
Рябить--моршити; рябіти. 
Рябка -см. Куропатка. 
Рябоватьй -- рябенький, дзю- 

батенький. 
Рябой- таранкуватий, дзюба 

тий, дзюбаний, рябий: (о 
птицахь) сорокатий, зозу- 
лястий. 

Рябчикь, пт. Теїгао Бопаніа -- 
орябка, орябок,  горобка, 
оробка, рябок. 

Рябь (на воць)- брижжі, жмур- 
ки; раст. Сопуоімиїця агуеп- 
5і5--повійка. 

РЯбьть--тарачнкуватіти. 
Рядить, договаривать--ладна- 

ти, єднати, годити, найма- 
ти. 

Рядиться -- чайматися, єдна 
тися; строітися, чепури- 
тися. 

Рядовой--рядовик, козак. 
Рядомь- упоруч, обруч, гобіч, 

попліч, суспіль, сумемо су- 
між, рядком, поряд, оббік, 
урядовицю, поруч, разом. 

Рядчикь--єднач, єднальних, 
Рядь--лава, шик, шерег, ше 

рега, сталка, сталька: до- 
мовь--перія" копень-- стаг; 
прядь- пасмо; торговьшй 
торг; нанизан. рьбь, нап 
--метка; слой -- шар; кам- 
ней поперекь» теченія--за- 
бора. 

Ряса--сутана. 

С 
Сабельникь татар., раст. Всо- 

ти5 саіатиз - татарське зіл- 
ля, ганяр, аїр; С. болот- 



Оабельньй--бамка. 

ньй, Сотагит раїизіг: 1. 
сухолом, вовче тіло. 

Сабельньй--шабльовий. 
Саблища--шаблюка. 
Сабля--шабля; изогнутая--ка- 

рабеля. 
Савань -- покривало, покрів, 

покрівець. 
Савраско--буланко. 

" Саврасьй--буланий. 
Сага--дума. 
Саго--саго. 

Садикь--садок, садочок. 
Садиться, сЬсть -- сідати, сі- 

сти; (опадать)  осідатися, 
осістися, осідати, осісти; 
(о тканяхь) с». чавіти, зсіда- 
тися, зсістися, збігатися, 
збігтися; (о солнці) захо- 
дити, зайти; (за столь) 
сідати до столу. 

Садишко-зсадок. 
Садка--(дереньевь и пр.) са- 

" о жання; ані сичавіння, 
- збігання; (соли) осад. 

Садкій -сичавілий, збігливий. 
Садковьій--сажавковий. 
Саднить -- натирати, намуля- 

ти. 
Садно--натерлина, намулина. 
СадзвладЬлець--садовлагник. 

Садовникь,-ца--садівничий,-а. 
Садовничать--садівничити. 
Садовническій--садівницький. 
Садовничество -- см. садовод- 

ство. 
Садоводство -садівництво. 
Садовьій--садовий, садковий! 

(плодь, растенія) садови- 
на. 

Садокь (рьбньй)- -рибник, са- 
жавка; (птичій) кіш, пта- 
шия, пташарня. 

Садь--сад, садок, загорола. 
Сажа--сажа; густая -- сопуха. 
Сажалка --кілок. 
Сажаніе -- сажання, 

ня. 
Сажать (о  людахь) садити, с2- 
; довиги; (о раст.) садити, 

сажати. - 
Саженець - сажанка. 
Саженньй  сажньовий, сяго- 

вий; (-ьте дрова)-- сяговина. 
Сажень- сажінь; погонньй -- 

поздовжний;  кубическій-- 
кубичний; кубич. дров» -- 
латер, костер, стіс. 

Сазань, риба Сургіпи5 Сагріо 

саджен- 

І 

(|Сальньй корень, раст. 
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--короп; небольшой 
ран. 

Сайга--сугак. 
Сайка-- булка. 
Саквояжь--сакви, валізка. 
Салазки -- санчата, гринджео- 

лята. 

Саламандра, зоол. -ящур. 
Саламата (кушанье изь муки) 

--лемішка. 
Салатникь--салатяник. 
Салать, раст. ІЦасіиса -- сала- 

та, шалата; (-крессь) І ері- 
фйшто Займит -- жерелу- 
ха, жірлуха; полевой, чи- 
кій, Шасіиса зсагіоіа 1. -- 
какиш, молочко. 

Салепь, раст. Огсбіз Іабібоїіа-- 
любжа; бухарскій, О. Магіо 
1. -зозульки, люби мене не 
покинь. 

Салистьй--лозоватий. 
Салить -- салити;  ялозити, 

смальцювати. 
Сало -- сало; внутрен. - здір, 

нутряк; тощее -- шкурлагт; 
(слой на туші) плаха; сьь- 
чное--лій; гусиное -- сма- 
лець; кусокь вь ловушкі - 
пастрьома. 

Салотопня--салган. 
Салфетка--серветка. 
Салфеточньй--сереетяний, 
Сальникь,-анат.--че єць; ме- 

хан. - слізник; кущанівє -- 
сальник. , 

Сальньй--сальний; (о свіч) 
лойовий; (засаленньшй) за- 
смальцьовачий, заялноже- 

ний. 

ша» 

Зут- 
ріпукшт оїісіпае -- гав'язь. 

| Салютація -см. Салють. 
Салютньй--ясовий. 
Салютовать --- ясувати, ясу 

воздавати. 
Салють--яса. й 
Самбукь дикий, раст. Запі- 

Ьиси5 ебиійцз -- бузина яло- 
на, хобза; чернь, 5. підга 

бузина, баз, базни 
обькнов., 5. гасетоза --оу 
зина червона. 

Самець--самець, самчик, 
Самка- самиця; (плоцовитая) 

плідниця; безплодная - ка- 
мениця; первородная - пер- 
вістка,  первітка; непло- 
дившая--яловиця; рьбь -- 
ікрець, ікровиця. 
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Самобичеваніе --самокатуван- 
ня. 

Самобьтность -- самобутність. 
Самобьтньі й 

саморі. й, о. 
Самоварь - самовар; міЕдньй 

-мідень. 

Самовластитель -- 
"самовладник. 

Самовластів - самовлада. 
Самовластньй-- самовладний, 

самосильний,-о. 
Сомовлюбленность --'самоза- 

коханість. | 
Самовозвеличенів--самозвели- 

чення, самопіднесення. 
Самовозвьшеніе--см. самовоз- 

величеніе. 
Самовозгаранів -- самопаль- 

ність, замозапальність. 
Самовозгарательньй--см. са- 

мовоспламеняю.-ійся, 
Самоволіе--сваволя, сваволь- 

ство. 
Самовольникь,-ца -- самово-, 

лець, вільниця, сваволець, 
-вільниця. 

Самоволеничать-- свавог'ти, 
самоволити. / 

Самовольньй,-о - свавільний- 
-о; самовольний, недозволе 
чий, без відома. 

Самовоспламеняющійся -- са- 
мопальний. 

Самсвосхищеніе--самозачаро- 
вання. 

Самодвижньй-- саморушний. 
Самолержавіе -- самодержав- 

ство. 
Самодержавньй -- самовлад- 

ний, самодержний,-о. 
Самодержеце, жица -- само- 

державець,-жиця. 
Самодовольньй,-о -- Зарозумі- 

лий,-о; самовтішний,-о. 
Самодовольство--саморадсщі, 

зарозумілість. 
Самодурь--бісолоп. 
Самодвйствующий -- самодіє- 

вим. 

Самодільньй -- саморобний, 
саморучний; (о дом. изль 
ліяхь) доморобний. 

Самодбятельность -- самоді- 
яльність. 

Самодбятельньй -- самодіяль- 
ний. 

Саможатка--самокоска. 
Самозабвеніє -- самозабуття, 

нестяма. 

самосия, 

Фамобичеванів--Замопроизвільньй. 

Самозарожденіев -- семозард- 
дини. 

Самозащита--самоборона. 
Самозванець -- піднайменник. 
Самозванство -- піднаймен- 

ність. 
Самоизміна--самоарад. 
Самоистребленів -- самозну- 

щення. 
Самоистязанів --самокатуван- 

ня. 

Самолеть-самоліт; (паромь) 
порон. 

Самоличность -- особистість; 
особа 

Самоличньй,-о--доочний, осо- 
бистий, о. 

Самолюбивьй, о -- самолюб- 
ний, о. 

Самолюбів--самолюбство. 
Самомчительньй - сердопищш- 

ний, кокошний, бутний. 
Самойнініє - сердопишність, 

кокошність, бутність 
амонадвянность--духвалість, 
зарозумілість, й 

Самонгдбянньм, о - духвалий, 
зарозумілий, о. 

Самообогащенів -- самозбога- 
чення. 

Самообладаніе-- самопануван- 
кя, самовладання. 

Самообмань - самообдурини., 
Самообожаніе -- самозачаро- 

вання. 
Самообольщечіе--самоомана. 
Самообразованіе -- самоосвіта. 
Самоограниченів -- самообме- 

ження. 

Самооплодотвореніе -- само- 
закін. 

Самоогреділен'є-- самовизна- 
чення, самоозначення. 

Самоосужленіе--самоосуд. 
Самоотверженіє-см. Сямоот- 

реченієе. 
Самоотравленіє -- самоотрута. 
Самоотреченіе--самозречення, 

самозанедбання,  самовід- 
дання, самовідцурання. 

Самопишущій--самописний. 
Самопожертвованіе -- самопо- 

свята, саможертва, само- 
офіра. 

Самопознанів -- самосвідо- 
мість. 

Самопониманіє -- саморозу- 
міння. 

Самопронзвольньій, о -- сама» 
вельний, о 



Саморазвитіес--Саричь. 

Саморазвитіе--самордавиток. 
Самородньй-- родимий. 
Самородокь-"родимець. 
Саморубь--самосіч. 
Самесадочньй -- самосідний. 
Самосвітящійся - самосвіт. 
Самоскорьйшій-- найшвидчий, 

найкоротчий. 
Самосознаніе- -самосвіломість. 
Самосохраненіє -- самощад- 

ність. - 
Самостоятельность--самостій- 

ність, самостайність. 
Самостоятельньій, 0 само 

стійний, саместайний, о. 
Самосудь--саморозсуд. 
Самоубійственньшй--самонбнв- 

чий, самогубний. 
Самоубійство-- самозбивство, 

самогубство. 
Самоубінца -- самогубець, са- 

мочбійник, -ця. 
Самоуваженіє -- 

самопошана. 
Самоувбвренность -- самопев- 

ність. 
Самоувбреннькй, о -- самопев 

ний, о. 
Самоугрьвзенієе--самогризота. 
Самоузаконеніє -- самсуправ 

нення. 
Самоукрощеніє-- самоускром 

лення. 

самоповагг, 

Самоукрьпленіє -- самозміц 
нення. 

Самоулучшеніє -- самополіп- 
шення. 

Самоуниженіє - самозневага. 
Самоуничиженіє -самопокора. 
Самоуничтоженіе -- саморуй- 

нування, самознищення. 

Самоуправленіе - самопресуд, 
самоуправа, самоврялуван 
ня. 

Самоуправно-- самопихом, на- 
самопих. 

Самоуправство -- самовправа. 
Самоусовершенствованіе -- са- 

моудосконалення. 
Самоучитель- самонавчитель. 
Самоучка--самоук. 
Самсучкой--самоуком. 
Самохваль--хвалько, чванько. 
Самохвальство--хвальба. 
Самохотно--самохіть, 
Самоцвіьтньйе- самоцвітний; 

(камень) самоцвіт. 
Самочинньй, о--свавільний, с- 
Самсчувстріе--самочуття, са- 

мопочуття, 

423 

Самшить -букшпан. 
Самь--сам; самь другь-самол- 

руг; самь третей-самотріть; 
самь четверть-самочверть; 
самь шесть самбшисть; 

самь не свой-несамовитий. 
! Самьіи - самий лучшій -- най- 

кращий, найліпший. 
Сандаль--(краска) кірка: (тєм: 

но-синій) бразолія; (обувь) 
ходак. 

Сани--санки. 
| Санки -саночки, санчата. 
| Санкюлоть - безштанько, га- 
| ланько, голоколінчик, | 
"Санньй- санний, санковий. 

є: Сановитость -- штатульність, 
постатність, поставність. 

| Сановитьй, о -- штатульний, 
постатний, поставний, о. 

Сановникь--вельмоОжа, достой- 
ник. 

Сановньй -- вельможний, до- 
стойний. 

Саночки - санчата. 
Сань--вельможенство. 
Сапогь -чобіт, чижмак; сафьян- 

ньй-кордован; изношенньй 
--шкарбун. 

Сапожекь-- чобітоє, чоботець. 
Сапожникь,-ца -- швець, шев- 

чиха, чоботарь,-риха, чиж- 
марь, чобітник. 

Сапожничать -- шевцювати, 
чоботарювати. 

Сапожничій--шевський. 
Сапожничество--шевство. 
Сипожньй--чобітний, чобото- 

вий. 
Сапфирньй--шафіровий. 
Сапфирь, минер.- шафір. 
Сапь, ветер.-носатизна. 
Сарай - шура; сь двумя или 

тремя стВвнами - шопа, по- 
вітка, для дровь дровник, 
дровітник, для овець ко- 
шара, кошар, овечник, для 
хліба-клуня, стодола, сто- 
доля, для возовь-возовія, 

для воловь-воловня; карет- 
ньій--колешня. 

Сарана, раст. Ціїїит Магіздоп 
1.-лісова лілея. 

Саранча, насвк. Спуїїця піід- 
таїогій5-- сарана, 

Саранчевьй -саранячий. 
Сардинка, рьба--сарделя, сар- 

делька. 
Саржа (матерія) -шаржа, 

| Саричь, пт,-лунь, 



Саркофагь--Сбьваться. 

Саркофагь--нагробок. 
Сатана- сатана. 
Сатанинскій--сатаниний. 
Сатирически, -скій--сатирич но, 

-ний. 
Сафлорь,  раст.  Сагіпагти5 

біпсіогі5--світлухи, крокіс, 
крокус. 

Сафьянньй -- кордований, са» 
, П'яновий. 
Сафьянь--кордован,  сап'ян; 

(тонкій, изь испанскихь 
овець) - мишина; (козловой 
кожи) багдаль. 

Сахаристьй- цукроватнй. 
Сахарить -- цукрувати, 

крити. 
Сахарница -- цукорниця, 

корничка. 
Сахарньй--цукровий: 

--цукорня, сахгрня. 

Сахароваренье - цукроварка. 
Сахароварньй--цукроварний. 
Сахароварь--цукровар. 
Сахарь-цукар, цукер, цукор, 

цукур; мелк.кусочки-побіль. 
Сбавка--зменшини, знижка. 
Сбавлять, вить -- зменшати, 

зменшити, знижати, зни- 
зити. 

Сберегатель,-ница --заховник, 
ця, ощадник,-ця. 

Сберегательньй  -- заховаль- 
ний; касса-щадниця, ощад- 
на каса- 

Сберегать, сберечь -- щалити, 
ощажати,;, ощадити, збері- 
гати, гти, приощажати,- 
дити. 

Сбереженіе - ощада (не трата); 
заховання(храненіе впрокь). 

Сбивать,  сбить -- (сшабить, 
сокрушить, свалить) зби- 
вати, збити; (сь толку, сь 
пути) зводити. звести з 
круга | сонця, з пантелику 
збивати, збити,  засмьку- 
звати, смикати, забаламучу- 
вати-мутити, затуркувати, 
кати; (ученика, подсули- 
маго) строплювати, - пити; 

мотиличити, замотиличзити; 

(масло) єколачувати, тити. 

Сеираться, сбиться (сь ло- 
роги) зблужатися, зблуди- 
тися, бпукати, збгулити; 

«(комком'ь) кеомпитося 
м зребо о (ек є 

страйлюветися, питися, 

цу: 

цу- 

заводь 

яку 

Сбивчивость -- кантуватість, 
мотиличливієть. 

Сбивчивьй, о -- кантуватий, 
мотиличливий, о. 

Сбирать--см. Собирать. 
Сбитень--гаряч. 
Сбитеньщикь--гаряшник. 
Сбитьй (сь толку)--замотили- 

чений, спантеличений. 

Сближать,зить -- зближати, 
зблизити. 

Сближеніе -- зблизини, збли- 
ження. 

Сбойка--збиванка. 
Сбоийна (жмьхи)--макуха. 
Сбоку--збоку. 
Сболтнуть- ляпнути, бляхну- 

ти, сплескати. 
Сбористьй--рясний, перебір- 

частий. 
Сборище -- збіговисько, збі- 

говище, натовп, натиск, 
збірниця, збірня. 

Сборка (вь платьф) - брижа, 
ріса, о рясиця, зморшка; 
(пригонка "и сплоченіе ча 
стей) рихтовини. 

Сборникь (книга) -- збірка, 
збірник. 

Сборное, смісь -- збіранина, 
збіраниця, 

Сборньй--збіраний; збірний. 
Сборщикь -- побірець, (по- 

датей)-побірчий, подушник, 
зборчий; таможен- митник. 

Сборь-- збір, збіраниця. 
Сборь, приготовленія -- лаго- 

діння, заходи, вибірання. 
Сбрасьвать, сбросить -- ски- 

дати, скинути, зошмару- 

вати, рити, пороняти, нити. 
Сбривать  сбрить, -- голити, 

зголити. 

Сбродь--шуя, "шушваль, на- 
брід, наволоч, шушвалок, 
халастра, ханайстра, на- 

"брод, ледач, гультяйстно, 
мотлох. 

Сбруя (конская) -- ряд, ронд, 
| каряд 
Сбухть- барахтьм--здуру, 

маня, нафсліп. 

Сбьгваніє, продажа--збування. 
Сбивать, сбить - збувати, 

збути що, позбуватися, бу- 
тися чего; (о водЬь) убу- 
вати, у ути, спьдати, 
сгасти. 

"'Совьваться, сбються - справд- 

нав- 



ОСбьточньй - 

жуватися,. справдитися, 

спевнятися,-нитися. 

Сбиточньй-збутний, здійснен- 
ний. 

Сбьть--збут, збуток, хід, про- 
даж. 

Сбігать--збігати. 
Сбьгать,-жать--збігати, збігти; 
гутікати, утекти; стікати, 
стекти; (0 краскі. вь мате- 
рін) линяти, полиняти. 

Сбігаться, жаться -- збігати- 
ся, збігтися, назбігатися, 
поназбігатися; сичавіти, 
посичавіти (0 матеріяхь). 

Сбьжальй -збіглий. 
Свадебка--весіллячко. 
Свадебньй-- весільний. 
Свадьба - -весілля. 
Свайньй--пальовий. 
Сваливанів--звал; звертання 

на кого що, стикання. 
Сваливать,-лить-- звалювати, 

звалити, скидати, скинути, 
перевертати,-рнути; звер- 
тати на кого що, стикати. 

Сваливаться, литься-- звалпю- 
ватися, звалитися, падати, 
упасти. 

Свалка (лрака) -- колотнеча, 
колотня, бійка; (толпа) на- 
товп, натиск, тиск; (сБна, 
мусора) накидка, 

Сварганить--удолити, удони- 
ти, устодолити, зляпати. 

Сваривать, рить--зварювати,- 
рити; злютовувати, тувати. 

Сварка -злютовина. 
Сварливость -- чваруватість, 

заривкуватість,  загризку- 
ватість, беговатість, заїід- 
ливість, звадливість, нез- 
тодливість,  заводливість, 
сваркість. 

Сварливьй,о -- чваруватий, 
заривкуватий, загризкува- 
тий, беговатий, заїдливий, 
звадливий, незгодливий, 
заводливий, сваркий, о. 
Сварной - злютований. 
Сварочньй -лютувальний. 
Сватаніе--сватання. 
Сватать--сватати. 
Сватовство- сватання. 

Свать--староста,  дівошлюб; 
сват. 

Сваха--сваха, свашка. 
Свахлять--стелепати, зліпяти, 

спартачити. 

ще 

Свертьваться. 

- 
Свседеніе--звід, злучення; (ру- 

ки, ноги) корчі; (счетонл.) 
обрахунок. 

Свезеніе -звозини. 
(Свекла, раст. Веіа миїдатіз - 

буряк. 
Свекловичньй--буряковий. 
Свекорь--свекор: 
Свекровь-- свекруха. 
Свербежница, раст. Кпаціїа 

агуепзіз или Зсабіоза аг- 
уеп5і5 - Жовтільниця, 

Свербигузка, раст. 5іпаріз аг- 
уеп5і85--свиріїпа. 

Свербигузь раст. Зугпрбушт 
оНісіпа!е--живокість. 

Свергать, - гнуть -- скидати, 
скинути. 

Сверженіве--скид, скидання. 
Сверканіе-полискування, ярін- 

ня, хрястіння, ряхтіння, 
леління, блискания, вибли- 
скування, мигтіння. 

Сверкать-кнуть--яріти, заярі- 
ти, хрястіти, ряхтіти, за- 
ряхтіти, леліти, залеліги, 
блискати, виблискувати, 
лискати, полискувати, лко- 
нути, яскрити, заяскрити, 
миготати, миготіти, миг- 
тіти, замигтіти. 

Сверкающій--блискавий, бли» 
скотливий. 

Сверленіе--свердління. 
Сверлильньй -свердловий. 
Сверлина--просвердлина. 
Сверлить -- свердлити, 

тити. 
Сверло--свердел. 
Снернутьй--кручений. 
Сверстникь, - ца -- перевег- 

ник,-ця. 
Сверстническій 

ницький. 
Сверстничество-- перевесниц- 

тво. 

Сверстьвать,-стать -- плянту 
вати, сплянтувати. 

Свертокь -- сувертень, буртіль, 
суверток, завинятко, зани- 
ніння, клунчок, качальце. 

Свертьваніє -- скручування, 
згортання. 

Свертьвать, - твть, - рнуть -- 
(трубкой) згортати, рнути, 
звивати, звинути;  (коль- 
цомь) клюбачитися, склю- 
бачитися; бгати, зібгати; 
зкручувати,-тити. 

бур- 

перегес- 

Свая--паля. Свертьваться,нуться (о мо- 



1 

локі)-зсідатися, зсістися, 
скипатися, скипітися; (о 
цьвтахь) запукуватися,- 
кнутися, завиватися, ну 

тися. 

Сверхкомплектньй -- надком- 
плєтний. 

Сверхсрочньй--надстроковий. 
Сверху зверху, поверх, 

згори. . 
Сверхчеловіческій -- надлюд- 

ський. 
Сверхштатньй--позаштатний, 

надштатний, 
Снерхь -- над, мимо, через, 

опріч, пріч, крім, назви- 
ще, поверх. 

Сверхьестественньй -- несвіт- 
ній, надприродній, 0. 

Сверчаніе - цвіркотання, цвір- 
чання. 

Сверчать 
чати. 

Сверчокь, насЬьк. Сгуйиз5 4о- 
тезіїсци5 - цвіріньчук, цвір- 

цвіркотати, цвір- 

кун, шцеіріньок, цвіргун, 
чверщок, цірчок,  снірка, 
фірчак. 7 

Свершать,шить -- докфнува- 
ти,-нати, діяти, удіяти. 

Свершаться,-шиться -- става- 
тися, статися. 

Снивальникь--повивач,  упо- 
вивач, повиточок, спови- 
нач. 

Свивальньй -- сповивальний. 
" Свиванів - сповивання. 
Свивать, свить -- звивати, 

звити, сплітати, сплести, 

скручувати, скрутити; 
(гнбздо) змощувати, змо- 
стити, окукоблюватися, ко- 
битися. 

Свиданіє--побачення; до-сви- 
данія -до-побачення. 

Овидина, раст. Согпи5 5ап- 
диіпеа--свидва. 

Свидьваться,-діться -- бачи- 
тися, побачитися. 

Свидітель-- свідок. 
Свидітельница--свідка. 
Свидьтельскій--свідковий. 
Свидбтельство  (удостовбре- 

ніє)--свідоцтво. 
Свидітельствованієе -- свідку- 

вання, свідчення, посвід- 
чення, засвідчення. 

СвидЬтельствовать  (удосто- 
вврять) свідкувати, свід- 
чити, присвідувати; (про- 

І 

Сверхкомпле"'яньій- - Сбвистнуть, 7 
р» 

изводнть  осаидітельстео: 
ваніє) освідОвувати, - дуна 
ти, освідчувати,-чити. 

Свиневодство--свинарство. 
'Свичець, метал.--оливо. 
Свинина--свинина, 
Свинка -- свинка, підсвино 

морская - мурчак, мурчо» 
морське порося, паця, мор- 
ща, морщак. - 

Свинобой--кабанник. 
Свиноватьй--свинякуватий. 
Свиной--свинячий. 
Свинопась--свинар. 
Свиноторговець -кабанник. 
Свинскій-- свинякуватий. 
Свинство--свинякуватість. 
Свинтусь--свинчук. 
Свинуха, раст. Роігудопийаге- 

пагійт--синюха. 
Свинушникь--свнийнець, сви- 

нарник. 
Свинцоватьй--олив'ястий. 
Свинцоввій--олив'яний. 
Свинчатка--олив'янка.- 
Свинченньй--зшрубований. 
Свинчивать, свинтить--зшру- 

бовувати, бувати, пришру- 
бовувати -бувати. 

і Свинья--свиня, чечуга, саму- 
ра, цьонка, безрога, роха, 
ринда, льеха. 

Свиристель, пт. -- Вотусіїіа 
даггиіа -- чубах,  ямелюх; 
Втіреїіз даггиїшя5 - косто- 
гриз. 

Свирищать--шкварчати. 
Свиріль--флояра, фрела, со- 

пілка, жоломія, джоломія, 
дуда, дудка. 

Свирільньй --флояровий, со- 
пілковий. 

Свиріпость -- лютість, жор- 
стокість, строгість. 

Свиріпствованіе- лютування, 
строгування. 

Свирьпствовать -- лютувати, 
строгувати. 

Свиріпьій, о - закатний, лю- 
тий, строгий, о. 

Свирьпіть-лютішати, 
гішати. 

Свисльй--висючий. 
Свиснуть--звиснути. 

Свистаніє -Ссвиснява. 
Свистать, тьть свистіти, 

ф'юкати; (о вітрь) сви- 
щати. 

Свистелка--свистілка, 
Свистнуть -- свиснути; 

стро- 

(уда- 



/ Є Свистокь- Сворачивать, 

рить) затопити, зацідити, 
бацнути, телепнути, захме- 
лити. 

Свистокь--свищик. 
Свистунокь (сусликь) зоол.- 

ховрах, ховрашок. 
Свистунь,-нья -- свистун, -ха. 
Свисть -свистіння, свиснява, 

свист, посвист. 
Свита--почет. 
Свитокь -- завиніння, сувер- 

тень, суверток, завинятко. 

Свитскій -- почетний, почто- 
вий. 

Свихнуть -- звихнути, пових- 
нути, викрутити, скрутити. 

Свихнуться, сбиться сь тол- 
ку -- згальмуватися, спан- 
теличитися, скрутитися. 

Свихь--вивих. 
Свищь -- свищ; мед, фистула. 
Свобода --воля, вільність. 
Снободно -- вільно; не туго- 

набслаб, на ослабі. 
Свободньй--вільний; люзний; 

-ное время - гулящий час; 
-ное произношенів - легка 
вимова. 

Снободолюбивьй --вільйолюб- 
ний. 

Свободомьмсліє -- вільнодум- 
ність. 

Сволить, свести -- (сь верху 
внизь) зводити, звести, 
спроваджати,-вадити; (уво 
дить тайно) украсти, за- 
брати з собою; (сь ума) 
позбавляти, -вити розуму 
кого; (обаять) чарувати, за- 
чарувати; (мирить, посред- 
ничать при сділкб) єдна- 
ти, поєднати, годити, по- 
годити; (стравить) цькува- 
ти, нацькувати; (смьткать 
верхь строики) склепляти, 
-пити; (судорогой) судоми - 
ти, амикати, зімкнути, кор- 
чить, скорчити:; (счетьт) ра- 
хуватися, обрахуватися; 

ж» (дружбу) заприязнюватися, 
-нитися; (знакомство) захо- 
дити, зайти в знайомість. 

Сводка- збір. 
Снодникь,-ца -звсленник,-ця. 
Сволничать--свашкувати, па- 

рувати. 
Сводниєвскій-- сватницький. 
Свозничество--свашкування. 
Свочньй - абісний, зведений; 

порІвнаб іні я. 

Сводообразньй -- дужкуватий. 
Сводчатьй--дужний. 
Сводчикь- см. Сводникь. 
Сводь, арх.--склепіння, склеп, 

дуга, піднебення; (законовь) 
збірка, збірник. 

Своеволіє--сваволя, самоволя. 
Своевольникь -- самоволець, 

сваволець. 

Своевольнифать -- сваволити! 
вдаватися у сваволю. 

Сеоезольньй - свавільний. 
Своевременно -- саме 8 час, 

вчасне, в пору, у свій час. 
Своевременность -- слушність, 

учасність. 
Своевременньй -- слушний, 

учасний, поровий; (о ро- 
дахь) часний. 

Своекорьстіе--охланність, по- 
жадливість, зисколюбність. 

Своекорьстньй, о--Оохланний, 
пожадливий,зисколюбний,о. 

Своекоштньй -своєкоштний. 
Своенравіє--химорода, химо- 

роць, примхи, привереди. 
Своенравньй, о--химородний, 

пенькуватуй, примхливий, 
вередливий, мисливий, о, 

Свовобразіе--питоменність, са- 
морідність. 

Своеобразньій, о--питоменний, 
саморідний, о. 

Своеручньй, о -- власноруч- 
ний, о. 

Свозить, свезти (вь одно мьЬ- 
сто) -- звОзити, звозити, 
звезти. 

Свозка-звози. 
Свой, своя, свое--свій, своя, 

своє. 
Свойственникь,ца--свояк,чка. 
Свойственньй, 0--властивий, 

питоменний, прирідний, о. 
| Свойство-- свояцтво. 
Свойство (прирожденнов) 

прирідок; (особенность) вла- 
стивість, питоменність, 
прикмета. 

Сволакивать, лочь -- стягати» 
стягти. 

Сволочь--наволоч, ледач. « 
Свора--лая, смик. 
Сворачивать,-нуть -- поверта- 

ти, повернути, зрушати, 
зрушити: (сь дорогі) звер- 
тати,-нути, збочувати, -чи 
ти; (на кого) навертати,- 
рнутя, наворочувати,-чату. 
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Своровать--підцупити, підчи 
крижити, підчепити. 

Своякь--свояк, швагер. 
Свояченица- -своякиня, свість, 

свістка, швагрова. 
Свькаться,-кнуться --звикати- 

ся, звикнутися, звиктися, 
призвичаюватися, -чаїтися, 
звикати, звикти. 

Свьсока--звисока. 
Свьше--звиш, згори, з неба; 

моихь силь-над мої сили; 

трехь ліьть -- більш трьох 
літ. 

Свідать -- дізнатися, довіда- 
тися. 

Сьвдущій--тямучий, знаючий, 
свідомий. 

Свідьваться, свідаться -- зі 
знаватися, зізнатися. 

Свьдініє -- (знаніє) знання, 
знаття; (извістіє) звістка, 
відомість, 

Свіьжеватьй, 0 -- свіженький, 
холодненький,похолодний,о. 

Свіьжевать--білувати, шинду- 
вати. 

СвіЕжее--свіжина. 
Синфженькій- свіженький. 
Свьжепросольньй -- свіжопо- 

солений. 
Свьжесть- свіжість; (о пого- 

д5) ядряність, ядерність, 
похонод; (о наружности) 
тожість. Ж 

Свьжій-свіжий; о погодь-- 
япряний, ядрений, ядер- 
ний, похолодний: новий, 
живий; гожий, здоровий. 

СвЬьжо--похолодно, прихолод- 
но. 

СвьжЕть -- свіжіти, свіжіша- 
ти; (о вьтрі) дужчати. 

Сьбфивать, свБять -- звівати, 
звіяти, здмухати,-хнути. 

Свереніє--звіра, порівнання. 
СвЕрять,рить--звіряти,  зві- 

рити, перевіряти,-вірити. 
Свівсь--піддашя 
Сьвтаєть--узоряє, зазоряєть- 

ся, дніє, на світ благослов- 
«ЖК гяється, на світ займаєть- 

ся. розвиднюється. 

Світать, безл.-узоряти, 
зодятися, дніти, на світ 

благословлятися, на світ 

займатися, розеРиднювати- 
ся 

хрітелка - 

ювпато, 

за 

сБІТЛИЦЯ, ПОКІЙ, 

Своровать--Світозарачсть. 

Світелочньй--світличний. 
Свьтикь--(мильй, любезньй) 

--зіронька моя, серденько 
- Моє, Ясочка, зірка, рибонь- 
ка моя. 

Світило--світило. 
Світильникь -- світич, світ- 

ник. 
Свіфтильньй--світниковни, 
Світильня--гніт. 
Світить, посвітить- присві 

чувати, присвітити, при- 
свічати; (о сввтилахь) сві- 
тити, зоріти. 

Світиться, сіять--зоряти. 
Світленькій--ясненький. 
Сзвтлить--виясняти. 
Свьтло--Ясно, видно. 
Світлобуланьй--половий. 
Світлобурьїй -- яснокаштано 

вий. 
Світловатьмй - ясненькний. 
СвЬьтлоглазьй--ясноокий, 

лозорий, яснозорни. 
Свьтлоголубой -- ясноблакит- 

ний. 
Світложелтьй -- ясножовти!. 
Світлозеленьй--яснозелений. 
Свьтлокоричневьшй -- рудова- 

тий. 
Свьтло красньй -- ясночерво- 

ний. 
Свіетлолиловь!й -- яснофіялко- 

вий. 
Світломалиновьй -- яснокар 

мазиновий. 
Свьтлорусьшй--русявий, біля- 

вий. 
Світлосиній- блакитний. 
Свефтлость ясновельмож - 

ність, ясність, світлість;. 
(о цвітахь, краскахь) яс- 
нота. 

СвітлосЬрьй ясносірий. 
Світлоцвітньй -- яснобарвий. 
Світльй--ясний; (0 цевтахь, 

краскахь) яснобарвий; (ра- 
достньй, весельй, страд- 
ньй) просвітлий. 

Свіьтльйшій-- найясніший, яс 
ноесльможний. 

Світліть -- ясніти, світліти, 
вияснятися, розвиднювати- 
ся. З 

Свьтлякь, наськ. Гатіругі5 по 
зійїоса -- світун, огняниця, 
купалка, блищах, блиска- 
вець.) 

Сіфлозарность - сьігозорість. 
промониєрідть, , 

бі- 



свотозарньш - Стибанів. 

Сзвтозарньй -- світозорий 
променястий,-е. 

Сефтоноска, насЬьк. Еиідога 
-- блискучий плигун. 

Світоносньй -- світлодайний. 
СвЬьтописець-- світлинник. 
Світописньй--світлинний. 
Свьтопись--світлинництво. 
Свівтопреставленів -- кінець 

світа. 
Світотіьнь-- світлотінь. 
Свіьточь -смолоскип. 
Свіьтскій -світовий; свіцький. 
Свьть--світло, світлість, по- 

світ; світ, світ божий; 
люде, товариство. 

Свіча -- свічка; (церковньсяй) 
«світило. 

Свьчникь--свічарь, свічкарь; 
паламарь, свічколап. 

Свьчной--свічковий; заводь-- 
свічкарня; лавка-свічарня. 

Свьшивать,-сить-- звішувати, 
звісити; зважувати-жити. 

СвЬьшиваться,-ситься--перехи- 
лятися, перехилитися; зви- 
сати, чепати, позвисати, 
почепати. 

Связка--(вещей) клунок; (свна, 
рьбь,  бубликовь) в'язка; 
(дровь) в'язаня«: (бумагь) 
жмут;  (табаку)  папуша; 
(льна, конопли) павісмо; 
(соломьй)-жупа; (цвітовь) 
пук, пучок, пакут; (нитокь) 
бунт, жмут; (нитка для свя- 

зіівантя) зв'язень, мотузок, 
перевесло; анат. - в'язло, 
тужень. 

Связность- (изложенія) склад- 
ність, доладність; (річи) 
ядерність; (почерка) нечи- 
зальність; (физич.) скуп- 
ність. 

Связньй -- (сочиненіе, изло 
женіе) складний, доладній: 
(речь) ядерний; (почеркь) 
нечитальний; (физич.) скуп- 
ний. - 

Спязочньй--в'язковий. 
Сяязьваніе- в'язання. 
Связьвать, Зать--в'язати, з'я- 

зувати, - зати, петлювати, 
запетлювати, мотузити, 
змотузити, налити, вча- 
лити, зав'язувати,  звав'я- 
зати, (крьпко) скримцьову- 
вати, цювати, грундзювати, 
утрундзювати. 

Связьваться,-заться --вязати- 

ам 

ся, звязатися; (браниться) 
зчепитися; (не по добру 
сойтись) лигатися, злига- 
тися, о полигатися, зізна: 
тися, зазнатися. 

Связь--зв'язка, пов'язь, зв'я- 
зок, зв'язь; архит.пов'я- 
зина. 

Свясло, витейь--колач. 
Святая, угодница--святиця. 
Святилище--святиня. 
Святитель -святець. 
(Святить -- (чтить) шанувати; 

(освящать) святити, 
Святки--святки. 
Святой--святець, святий. 
Святость--святість. 
Святотатець--святокрадець. 
Святотатственньй -- свято- 

крадський. 
Святотатствовать  -- саято- 

крадство чинити. 
Святочньй--святковий. 
Євятоша -- святко, святеник; 

божкарь, божколайло; свя 
тець; женс. святениця. 

Святць -- полустав, полуста- 
вець. 

Святьня - святощ, святощі 
СвятЬйшество--найсвятішість, 
СвятЬишій--найсвятіший. 
Священникь -- панотець, піп; 

(приходскій)-намісник, па- 
рох 

Священническій -- панотець- 
кий, попівський. 

СвященнодЬйствіє -- відправа 
служби божої 

Священнодійствовать -- від- 
правляти службу божу. 

Священномученикь -- святий 
мучень. . 

| Сзященнослужитель - піп; дия- 
кон. 

Священньй -- святий, свято 
бливий; (обь особь) недо- 
торканий; (о писаній) свл- 
тий. 

Священство --полівство. 
Священствованіе-- попування. 
Священствовать--попувати. 
Сгараємость  --  пальність, 

спаленість. 
Єгаравємьій--пальний,  спале 

ний. 
Сгараніе -горіння, палення. 
Сгарать, сгоріЬть--палитися, 

спалитися, горіти, згоріти, 
погоріти, пекти вогнем, " 

Сгибаніе--згинання, 



яз 

Ссгидать, согнуть, ся--згинати, 
зігнути, ся. 

Сгибень-- стулень. 
Спгибка--згинання. 
Сгибной -- складаний; гнуч- 

кми, 

Стибнуть--атинути. 
Сгладить -- згладити, вирів 

няти. 

Сглазить -- уректи. урікнути, 
спрозорити, спристрігити, 
наврочити, зурочити. 

Сглазт--уроки, урочина, уго- 
чище, призір, зурочення, 
герестріт, пристріт, нав- 
року. 

Сгасдать- згризти. 
Стлонуть--ковтнути, 

ти, проксвтнути. 
«Сглупа -- з лурного розуму, 

через дурний розум 
Срлулиль--вчинить дурницю 
Спнеивать, сгнситі,--Згноюва- 

ти, згноїти. 

Сгнивінів-гниття, спорохня- 
ня, побутніння. 

Сгнивать, сгнить-- згнивати, 
ггнити, порохнявіти, сло- 
рохнЯві:и. трухніти, стгу- 
хніги, побутніти, пегетру- 
хати,-трухнути, струхнути. 

Сптнивртій-озогнилий: испор- 
титг шійся--збутвілий. 

Спггривать,-ворить -- змов- 
ляти, змовити; заручати, 
чити. 

-Стогариваться, - вориться -- 
умселутися, умовитися, на- 

з селятися, намовитися, 
змовлятися, гмовитися,єд- 
натися, псєднатися, пота- 
кетися, зряхатися. 

Стсворньй--заручинний. 
Сго'срчивьій--згідливий, 

тсдливий, схильчивий. 
Сговорь--змовини, змова; за- 

ручини. 
Сгонке--згін. 
Сгонять, согнать -- зганяти, 

зігнати; назганяти, назго- 
нити, понаганяти, прищи- 
гати, скорняти. 

Сгорбить,-ся- -згорбити,-ся. 
Сгорбленньй, согнутий -- на- 

хилий, горбатий, похилий. 
Хторевшій--згорілий, згора- 

ний. 
Сгоряча - нароспальці, зопа- 

лу, згарачу, 

тлитну 

ла- 

Сгибать -Сдвигать, 

Сгребальщикь, ца--громаділь- 
ник,-ця. 

Сгребаніє -- згрібання, гребо- 
| виця. і 
' Сгребать, сгресть--згрібати, 
і згребти, згортати, Згор- 

нути, згремаджувати, - ма- 
дити. 

" Сгребки--поскрібки, вигрібки. 
Сгромождать,- здить -копичи- 

ти, накопичити, накидати, 

| накидати. 
| Сгрубить--нагубіянити, 
Сгружать, згрузить виладо- 
| вувати, дувати, вивачтажу- 

| вати, "ЖИТИ, 

-жити. 

Сгруженіе - виладовини, вила- 
дування, двиваження, ві- 
вантаження. 

: Сгруппировать -- згуртувати. 
Сгубить--згубити. 

- Сгустившійся--згуслий. 
Сгустить--згустити, 
Сгуствлость--згуслість. 
Сгустьть--згуснути. 
С: ущаємость --загусливість. 
Сгушаться, ститься -- загуса- 

ти, загуснути. є 
Сгущеніе--згуст. 

| Сдабриваніє -- піддобряння; 
(корма)--примастка. 

і Сдабриватеь,-рить -- піддобрю- 
| вати, піддобряти, піддобри- 

її ти, пілхлібсити, підмогори- 
чити; присмачувати,-чити. 

, Сдавать, сдать -- (екзамень) 
Н складати, скласти іспит; 

(отчеть) звідомляти, мити, 
справоздавати,- здати: (кар- 
ть) -- ділити, розділити; 
(должность) складати, зло- 
жити уряд; (лишнюю карту) 
заділятися,- литися. 

Сдаваться, сдаться--піддава- 
тися, піддатися. 

! Сдавливаніе--стискання. 
: Сдаєливать,- вить-- стискати, 

і притискати,-тиснути. 
Б Сдаточньй -- (о деньгахь, вь- 

домостяхь) відпайний,здай- 
її ний; відданий до війська. 
Слатчикь, ца--здавець,-вниця, 

і віддавець, вниця. 
| Сдача--(денеж.) здача, решта; 

(кріьпости) капитуляція. 
Сдвайвать, сдвойть -- подво- 

ювати,-двоїти. 
Сдвигать, сдвинуть--зсувати, 

зсунути, зворухнути, зару» 

виважувати, 

Бл 



Сдеить- белитровгрь. 

шити; зсовувати, зсунути, 
присовувати,-сувути. 

Сдвигь--посув, зрушіння. 
Сдвижной -зсувний. 
Сдвинуться, дрогнуть- зруши- 

тися. 
С дергивать, сдернуть--швига- 

ти, швигнути,стягати,-гти, 
зривати, зірвати. 

Сдержанность -- стриманість, 
здержливість. 

Сдержанньй, о -- стриманий, 
здержливий, о. 

Сперживать,-жать -- спиняти, 
спинити, стримувати,-мати, 
зупиняти,-нити; (слобо) до 
держувати, -жати слова, 
стояти, стати на слові. 

Сдирать, содоать--злущувати, 
злущити, лупити, злупити; 
(шкуру) бігувати, обілу- 
вати, 

Сдоба--приправа, присмака. 
Сдоблять, бить--приправляти, 

звити, присмачувати,-чити. - 

Сдобньй - пухкий,присмачний. 
Сдобровать, употр. только сь 

отрицаніємь не--не минути 
лиха. 

Сцружиться 
сприятелитися. 

Сдугать, сдунуть, 
ювати,, звіяти, 
хнути. 

Сцуру -- злуру, з дурного ро- 
зуму. 

Сдблать--удіяти, зробити, вчи- 
нити, (| подіяти, счинити; 
(сработать, состряпать) 
справити, спорудити; (кріп- 
ко что либо) ремезувати, 
зремезувати: (причинить ко- 
му что л.) заподіяти; (что 
л. плохое) скбіти, накодіти; 
(немного, изв. количество) 
вробити; (кое-какт) зляпа- 
ти, спартачити; (скоро и 
хорошо) уджитнути, ушква- 
рити. 

Сділаться--зробитися; легче 
- --полегшати; тяжелье--по- 

важчати; мягче -- зм'якші - 
ти, пом'якшати; яркимь -- 
зажарітися; влажньмт, сь- 

рьмь-змокрівіти, змокрі- 
ти; добрве--подобріти, по- 
добрішати; шероховатьшмь 
-"пошерхнути; дуплистьмь 

--здуплавіти, здупленатіти; 
сладкимь -- осолодіти; свя- 

збрататися, 

сдуть--зві- 
здмухати,- 

ам 

і тимь -- прегсдобитися; ль- 
| нивьімь -- зледашійти; вку- 
і спфе--посмачніти; бьдньмь 
' --збідніти; извіьстньмь -- 
г -уславитися. 
Сліьлка- умова, згода, укпал; 

мировая- змиршина. 

| Сдільньй, урочньйи -- заклад- 
ний. 

Себя- себе, ся. 
Себялюбець-- себелюб. 
С сбялюбивьій-- себелюбний. 

| Себялюбица--сеСелюбка. 
Себялюбіе-- себелюбство. 

! Сеерюга, рьшба Всірепзег зіеї- 
Таїшє - пестрюга, сірюга. 

ЖСегменть--хвошти, окравць. 
Сегодня--сьогодні, 

Х 

нині, ни- 
мн'ка, (ниньки, | нинечка, 

! нинька. 
| Сегодняшній -- сьогоднішній, 
І днешній. 
Седмица--тиждень. 
Седьмой--сьомиї. 
Сезонньй--сегоновий. 
Сезонь--сезон. 
Сей, сія, сіе- цей, ця, це. 
Сеймь--сойм. 
Сейчась (немедленно)- зараз; 

тепер. 
Сейчась-же--ускрут. 
Секретарь--секретарь. 
Секретничать--тг ітися. 

Секретно употай, потай. 
знишка, употайці; потаємно. 

Секретньй -- потаємний, ла- 
ємнЕй. 

Секреть--таємниця, тайність. 
Сехта- секта, схизма. 
Сектантство сектярство, 

схизмат. 
Сектанті, -ка -- 

схизматик,-чка. 
Секунла- секунда, хвилька. 
Селадонь--джигує, бабій. 
Селедка- -оселецець; (самка) - 

сектяр, -ка, 

крупняк. жо 
Селедникь, раст. Спепородїцтп 

Тоитп.--лобода. х 
Селедочньй--оселедцевий. 
Селезенка, анат.-косв, селе- 

жінь, селедянка, слизень; 
«овечья) шакша. 

Селезеночньй--селедяний. 
Селезень-качур, катир, 

лех, 

Селеніе--селище. 
Селитра- салетра, салітра. 
Селитренньй--салітровий. 
Свлитроварь--салітраник, 

се- 
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Сспить--обселяти, залюдняти. 
Селиться--осідати. 
Селишко -сільцє. 
Село--село. 2 
Сельдерей, раст. Врійті дга- 
уеоіеп5 - селЄра. 

Сегьдь--оселелень. 
Сельдяной -оселедцевий. 
Хельскій--сільський. 
Сельчанинь, -нка -- селянин, | 

-нка, селюк,-чка. і 
Семга, раба 5аІто 5аїаг--сомон. 
Семейний --родинний; сім'йоО 

вий; сім'янистий. 
Семейственньй--родинний. 
Семейство - родина. 
Семенить (дробно и скоро ша- 

гать) -- пріботіти, дробцю 
вати, тюпати. 

Семерикь--сімерик. 
Семерка (вь карт.) - сьомака, 

рімка. 
Семеро-- семеро. 
Семидесятильтіе -- сімдесят- 

ліття. 
Семидесятьй -сімдесяти й. 
Семидневньй - семиденний. 
Семидюймовьшй--семицалевий. 
Семильтів--семиліття. 
Семилітка--сімлітка. 
Семилітній -- семилітній; се- 

миліток. 
Семим'сячньй-семимісячний. 
Семинаристь-- семинарист. 
Семинарія--семинарія. " 
Семинарській-- семинарський. 
Семинедіьльньй--семитижньо- 

вий. 
Семисаженньй -- семисажтьо- 

вий. 
Семисотьй--сімсотий. 
Семитьсячньй --сімтисячний. 
Семнаодцатьй -- сімнайцятий. 
Семнадцать-- сімналцять. 
Семь--сім. 
Семьдесять-- сімдесят. 
Семьсоть--сімсот. 
Семья--родина. 
Семьянинь--сім'як. 
Сентябрскій- жовтневий, 
Сентябрь--жовтень. 
Сепараторь, тех.--подільник. "1 
Сербія--Сеобщина. 
Сербь- сербин: 
Сердечко серденько. 
Сердечная трана, раст. Огоби5 

мегпи5 - тропник. 
Серзечникь -- шворінь, шкво- 

рінь: раст.І еопоги5 Сагд'аса 
х- глуха кропиза, синара; 

І 
і 
і 

є 

Селить - беребряньй. 

-граст. Сагдагліпе рга!епзіє 1. 
--болотна жеруха. 

Сердечньй--серцевий, насерд- 
ний (тоска, печаль, боль): 
щирий (искренній),-ная с»2- 
рочка--осердя. 

Сердечньй корень, раст. ?о- 
їепіййа Еогтепійа -- зав яз- 
ник, курзілля. 

Сердито зозла, гнівіо, з 
серцем, з пересердя. 

Сердитьй-тгнівний, сварки?, 
гнівливий. 

Сердить--гнівити, лютити. 
Сердиться--сердувати, гніва: 

тися, лютити, злостувати, 

сваритися на, зазле на ко- 

то мати, гн/в ,покладати, 
супротивити 

Сердоболіе - удалісливість, жа: 
лісність. 

Сердобольнвбій -- жалісливий, 
жалісний. 

Сердоликь, минер, 5іїех сагпео- 
Тив -Крівавник, каріоль. 

Сердце - серце. 
берпуюріонів я биття; стукання 

серця. 
Серцевидньмй--серцевати?. 
Сердцевина -- осередок, осео- 

/ док, осереддя, осердя, (де- 
рева) пасердя, сердечник, 
стрижень. 

Серцевдь--лжитун, бабодур. 
Серебреникь - (монета) фісняк, 

срібник,  срібляник; (маг- 
терь) --срібельник;  раст. 
Роіепіїййа атдєпіса -- нагід 
ник, черноточник, червець, 
дерев'янка. 

Серебреніе--посрібчення. 
Серебреньй--посрібнений. 
Серебристьй срібнястий, 

сріблястий; (цвЬть) -моро- 
зуватий; (голось) тремкий, 
дзвінкий. 

Серебрить--срібнити. 
Серебриться--срібліти. 

Серебро-- срібло, (мопета) сріб- 
няки; (изділія) срібні речі; 
сусальное вь листкахь-двій- 
ник. 

Серебрякь, раст. Сотагит 
ройізіге -- сухолом, огіроїо- 
ник, золотник, вовче тії 7. 

Серебрянка, раст. Тбаїісіги: б 
Памит 1. -- золотуха, не»- 
стаха; Т. адиіїедіеойить 7 
одзвінки, 

Сергбряньги - срібний. 



івражів - сийй. 

Сережка - см. Серьга; (дерева) 
мачатко. 

Сережникь, раст. ВЯсег Кабагі- 
сот--неклен. 

Сермяга-тсвита. 
Сермяжникь--мурей. 
Серна, зоол. Апійоре, гигісар- 

та--дика коза; А. Зибдційш- 
гоза -- джейран; Й. дойиш- 
гоза -- дзерен; В. Заїда -- 
сайсак; Сегуй5 саргеоїця -- 
сарна, (самець) сарнюк. 

Серповидньй--серповатий. 
Серповьй--серповий. 
Серпообразнькй - см, серповид- 

ньій. 
Серпуха, раст. 5етгаїціа сого 

паїа -жовтило; 5. їїпсіогіа-- 
яловень, будячок, страхо- 
полох. 

Серпь -- серп. 
Сертукь -- сурлут. 
Сертучньшй--сурдутовий. 
Серьга-заушниця, кульчик, 

ковтка; бот.--мачатко, бозь- 
ка, котик. 

Серьезность- поважність. 
Серьезньй, о -- поважний, о. 
Сестра, сестрица-- сестра, се- 

стриця, сестричка,  се- 
стронька; двоюродная, трою- 

родная--с. уперших, улру- 
гих; милосердія--с. жаліс- 
ниця. є 

Сжалиться--ужалітися, згля- 
нутися на кого, змилосер- 
дитися надким. 

Сжатіе- стиск. 
Сжатость--стислість. 
Сжатьй, о -- стислий, о; 

злакахь) зжатий. 
Сжевать -- зжувати. 
Сживать, сжить--збувитися, 

збутися, позбугися, злиху 
ватися, здихатися, вижи 

вати, вижити. 
Сжиганіе-- паління. 
Сжигать, сжечь-- палити, сга- 

лити, попалити, перепалю 

вати, перепалити. . 

(о 

Сжимаємость  --  стисність, 
-стяжність. 

Сжимаємьій--стисний, о стяж- 
ний. 

Сжиманіе--стис, стиснення, 
Сжимательньй - стискальний 
Сжимать, сжать -- єгискати, 

стиснути, затискати, за 
тиснути, потискати. потис- 
нути, ущуляти. ущулити, 
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згнічувати, 
ляти,-лити. 

Сжиматься, сжаться--зступа- 
тися, зступатися, збігати- 
ся, збігтися, стулятися,- 
литися. 

Сжимь--стиск. 
Сжинать, сжать -- зжинати, 

зжати, позжнинати, 
Сжинь--жень, ужинок. 
Сжирать, сожрать -- пожира- 

ти,-жерти. 
Сзади--позаду, 

тиллю, назаді. 
Сибаритствовать -- роскошу- 

вати. 
Сибарить,-ка -- роскошелюб,- 

ка, роскішник,-ця. 
Сибирка -(Аегидо сиргі, мід- 

ная ржа) гришпан; (аре- 
стантская) казня, вязииці, 
цюпка, холодна, темча; (яз 
ва) телій. 

Сибирская язва -- телій. 
Сибирскій -- сибирний; мин- 

даль, раст. ВНтудаїия па- 
ипа--дівоча кров. 

Сивизна -сивина. 
Сивка--сиваш. 
Сивоворонка, пт. Согасіаз цаг- 

гиіа--ракша, сиворакша. 
Сивуха--синуха, піцпінок, 
Сивьшй--сивий, 
Сигара-- цигара. пигаро. 
Сигарньй - цигароний. 
Сигмовидньий (о кишкб) -сіт- 

моватий. 
Сигналь- гасло, шех, знак. 
Сигнальний -- гасловий, ша 

ховим. 

Сиговьй--сармовий, 
Сигь, рьба ФБайто Ізуагсійхо 

сарма. 

Сидень (домосіьдь) -- сипу! 
пічкур. 

Сиділець- крамарчук(питеї! їі. 
зав.) шинкарь. 

Сицілка -сіцуха. 
Сидьнів-сицня, сидячка; «9 

дало, сржа. 

Сидьть, просиціль-- пересл 
яжувати, пересидіти; сьсть 

сісти, посідати, 

Спда-сидьма, навсидячки. 
Сизокрильй - сизокрилий. 
Сизоперьй сизоперий. 
хгйсость- сизЗОтТа. 

Сизьй-сигий, гивий. 
Сила--сила, міць, снзга, 

жість; наносльшая 

згнітити, сту- 

позид, поза- 

лу 
пз 
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міч; жизненчля -- живець, 
снага; центробьжная - від- 
біжна сила; цектростреми- 
тельная--цен гротяжна си- 
ла. 

Силачь--силак, моцарь, ду- 
жак, моцак, моцака, ду- 
жінь. 

Силезія-Шльонск, Шльонзк. 
Силезскій--шльонський. 
Силена, раст. 5іїепе посбійо- 

га-натягач. 
Силиться -- силкуватися, мо 

цюватися, усилковуватися. 
натужуватися, (вибиваться 
изь сипь) мордуватися., 

Сипокь--сільце. 
Силою -упором, навісом. 
Силуєть--обрис. - 
Сильно -- дуже, здорово, по- 

дужу, міцно, вельми, огав- 
но, завзято. 

Сильньй -- дужий, сильний; 
(о характерів) міцний, ту- 
гий(о віьтрь) буйний, шпуй- 
ний; (о снЬьгь) великий; 
(о ввірв) живий; (о лоша- 
ди) снажний; (о войскБ) 
потужний. 2 

Симметрическій -- сімМметрич- 
ний. 

Симонія--святокупство. 
Симпатизаровать -- симпати- 

зувати. 
Симлатія - симпатія. 
Смнагога -- школа, синагога. 
Синева -- синь, блакить, си- 

нява; синяк, синець, синя- 

тина. 

Синеватость--синявість. 
Синеватьй-- синявий. 
Синеголовникь, раст. Егуп- 

чіит ріапиго -- миколайки, 
миколайчики, переполош- 
ник. 

Синенькій--синенькийї. 
Синехонькій - синесенький. 
Синець, рьба АВБгатіє Байе- 

ги5 Сиг.-- синьга, синюга. 
Синильникь, раст. Ізайз5 іпс- 

іогіа- синячник. 

Синильная кислота -- сині 

квас. 

Синильщикь,-цпа--синильник, 

«ця. 

Синить--синити. 
Синица, пт, Ратиз тг)ог-сикір, 

сикора, чик!р, салянка; бо» 

І 

Їс 
|С 

Сила ь-біяній, 

ротная, Раїшяе роібаєігіо зе 
попичка, чорноголовни, 

аній-- синій. 
тиній звБробой, раст. Дгасо- 
серпаїига впузсіналя мир- 
зілля. 

Си нодикь--помчнальник, гра- 
матка, поминник. 

Синонимь--рівнознака. 
Синтаксись--складня. 
Синтаксичесхій --складневий 
Синь--пязурок. 
Синька--синька, лязурок. 
Синіть--синіти, синішати. 
Санюха, грибь Адагіси5 міо- 

Іасеп5 - синяк; раст. Сепіай- 
геа суапиз5--волОошка. 

Синякь--сипятина, синяк, си- 
нець, басаман; раст. Есійшт 
уицідаге -- колючки, їнай - 
зілля пільське. 

Сиплость--хриплявість. 
Сипльй,о-хриплявий,-о. 
Сипнуть--хриплявіти. 
Сиреневьій бузковий, безовий. 
Сирень; раст. Зугіпда уш'цагіх 

--буз, без, бузок, транда- 
хил, райдерево. 

Сиропньй--соковиковий. 
Сиропь--соковик. 
Сирота--сирота, сиротина. 
Сиротка--сирітка, 
Сиротекій -сиріцький, 

ний. 

Сиротство --сиріцтво. 
Сиротствовать - сиротіти. 
СиротЬть--сиротіти. 
Сирьй--безпомічний, 

радний. 
Сиріьчь--себ-то, тоб-то. 
Система--сістема. 
Систематическій, 

тичний, о. 

Ситець--перкаль. 

сиріт- 

безпо- 

о-сістема- 

| Ситечко--ситко. 
Ситникь, раст. Іипси5--осіт- 

няг, лиджа, сітняг; раєст. 
Турна куга, ситниця. 

Ситньй-ситний. 
Сито--сито. 
Ситочникь--ситарь. 
Ситце -ситко. 
Ситцевніи- -перкальовиїї. 
Сифились, мед. -- лотеруха, 

пранці. 
Сифнлитикь, чка -- пронцюнва- 

тин, а. 

Сифилигическій--г ранцьовиїї, 
Сіяніє--сЯяннЯ, сяїня, сйєво, 



Сіятельньй-- Скворна. 

ясність, сяйво; 
-сполох, оказія. 

Сіятельньй--яснозельможний. 
Сіятельство -- ясновельмаж- 

сЬьверное 

ність. 

. Сіять--сяти, сяяти, променіти, 
зоріти. й 

Сіяющій -- сЯяйний, осяйний, 
сяйливий. 

Скабіоза, раст. 5Зсабіоза агуеп- 
5із» Буп.-наголоваток, си- 
нявка, свербіжниця. 

Сказаніе--переказ, оповідан- 
ня, оповідь, Опис. 

Сказка--казка. 
Сказочникь, ца - казкарь,-рка. 
Сказочньй-- казковий. 
Сказуемое, грам.--присудок. 
Сказьвать,-зать--казати, ска- 

зати,  персказувати,-зати, 
оповідати, повідати. 

Скаканів--скакання, плигання, 
стрибання. 

Скакать--скакати, стрибати, 
плигати; (0 конск. скачкахь) 
гонити. 

Скаковой--біговий. 
Скакунь--пострибун; (лопіадь) 

бігун; (насік.) плигун. 
Скала--поділка. 
Скала--скеля, штола, щовба. 
Скалистьй -- скельний, ске- 

листий:о горахь)кряжовий. 
Скалить (зубь) -шкирити, ви- 

щеряти. 
Скалка- качалка. 
Скадозубь -- смішко, глузів- 

ник. 

Скальвать, сколоть (булав- 
ками) переколювати.-лоти; 
(ледь) рубати, зрубати. 

Скамеечньй -лавковий. 

Скамейка, скамеечка--лавка, 
лавочка. 
Скамья-- лава; (продолгова тая) 

-сслін, услоч;  (широкая) 
примость; (для ногь) під- 
ніжжя» 

Скандалить -- бешкетувати, 
шарваркувати. 

Скандаль--бешкет, шарварок; 
(позорь) осудовище. 

Скандальньшй--(день) бешкет- 
ний; (поступокь) осудовищ- 
ний. 

Скапливать, скопить -- зби- 
рати, назбирати. 

Скапьвать, скопать -- скопу- 
нати, рати, 
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Скаредничать -- кандибити, 
лічокрупити. 

1 Скаредность -- лічокрупство, 
І скнарість, скупучість. 
Скаредньй--скнарий, скупу- 

чим. 

Скаредь -- скнара, лічокруп; 
| (ж. р.) лічокрупка. 
Скарлатина, мед. -- шкарля- 

Ї тина. 
Б Скатерть--обрус, убрус, на- 

стільник, порток, скат, ска- 
| тірка, скатертина; (ковро- 
і вая) килим. 
: Скатистьй--покотистий, зго- 
| ристий. е 
( Скать--покіт, узбіч, схилок, 
| згірря; (колесь) стан; рьіба 
| Каїа сіауоїа-рашпля; злек- 

трическій, Тогредо осеіїаїа 
І -електрашпля. 
Скатьвать,тать -- звивати, 

звинути, скручувати, скру- 
тити, згортати, згорнути. 

ї Скатьвать,-тить, СяЯ-- Котити, 

покотити, поскочувати, ся; 
-ся (о саняхт) забігати, 
-бігти. 

Скачекь--стрибок, стріб, скік, 
вистриб. 

Скачками (бвжать) -- скоком, 
| вистрибом, вибриком, пере- 

скоком; (что либо дблать) 
І прихапцем. 
! Скачки--гонитва, перегони. 
Скашивать,-сить  -- косити, 

скосити, закошувати, за- 
! косити. 
: Скважина,--скалубина, зашка- 

лубина закал, шпара, 
шпарка, щілина; (буровая) 
свідровина. 

" Скважистость-подіркуватість. 
продіркуватість, скалубля- 
стість шпаруватість, за- 
калуватість. 

Скважистьюй, -- подіркувалтий, 
проліркуватий, скалубля- 
стий, шпаруватий, закалу- 
ватни. 

Скважность-- скалубність, за- 
шкалубність,  шпаровість, 
шпарковість, закаловість. 

| Скважньй--скалубний, зашка- 
| лубчий, шпаровий, шпар- 

ковий, закалозий. 
Сквашивать, скнасить -- кга- 

| сити, поквасити, уквасичцу, 
і Скверна--погаті 



яь 

Сквернавсць,-вка - поганець, 
-нка. 

Сквернить -- поганити, 
мити. 

Сквернословець, -вица -- лихо- 
словець,-виця. 

Сквернословить--лихословити. 

Скнернословньй -- лихослов- 
ний. 

Скьерньй, о-поганий, хирний, 

пля- 

гидкий, бридкий,  мерзе- 
ний, о. 

Скверь--садок. 
Сквозить--провівати, протя- 

гати. 
Сквозникь--протяг, бруя, про- 

тяг-вітер. 
Сквозной -- наскрізний, кріз- 

ний. 
Сквозь--крізь, 
Скворець, пт. 5їигпи5 ушіда- 

гіз--шпак. 
Скворешня- шпаківня. 
С кворка--шпачиха. є 
Скворцовьй--шпаковий, шпа- 

чиний, шпаківський; шпа- 
ковитий. 

Скелетньй--кістяковий. 
Скелеть--кістяк, кістняк. 
Скептическій,-и-скептичний,о. 
Скидка--скидання; (при про- 

дажуб) знижка. 
Скидьівать--см. сбрасьтвать. 
Скинія--намет. 
Скипаться,-пьться -- гуснути, 

згуснути; зсідатися, зсіс- 
тися. 

Скипетрь--берло. 
Скипетрь царскій, раст. Уег 

Ьазсит  підгиго І.-оман; 
м.Пусіпіб5-коров'як; У Тпар- 
зи5--коров'як. 

Скипидарникь, раст. Всагит 
еигорейт -- кОпитень, ко- 

питник, копитки, копитці, 
копитняк. 

Скипидарньй--шпигинарьний, 
шпитинарьний. 

Скипидарь--шпигинарь, шпи- 
гинарь. 

Скирда -- стирта; 
ожеред. 

Скисать,-нуть--скисати,-снути, 
поквасніти; (створожиться)- 
зсідатися,зсістися; (0 моло- 
кі) збрязкнути, скиснути. 

Скисшій--скислий; (о молокб) 
-зсілий, збресклий,  наб- 
Срезгани, 

(соломьі)- 

Сквернавець--Складьвать, 

Скиталець--заволока, 
ка, галайда. 

Скитальческій -- бурлацькі. й, 
заволоцький, кгалайдинсь- 
кий. 

Скитальчество--бурлакування, 
безпритулля, поневіряння. 

Скитаніе -- тиняння, туляння. 
Скитаться -- тулятися, бурла- 

кувати, тинятися, поневі- 
рятися. 

: Скитникь--пустельник, скель- 
ник. 

Скить -пустельня. 
Складень -- (ожерельс) нами- 

сто; (икона) образ склада- 
ний. 

Складка, сборка--рясиця, різ- 
ка бганка, ряма, згортка, 
збірка, зморшка; (кожи подь 
подбородкомь) пабородок; 
(денегь) складка; (складь- 
ваніє) складання. 

Складно, снязно -- прикладно, 
доладу, до прикладу. 

Складной-- складаний, 
частий. 

Складность--статурність, по- 
статність; прикладність, 
доладність; гармонійність, 
лад, зграйність. 

-Склацньй--(о фигурб) статур- 
ний, постатний; (о речи) 
прикладний,  доладній; (о 
музькь,пініи) гармонійний, 
згідний, зграйний. 

бурла- 

склад- 

| Складочньй-(оденьгахь)склад- 
ковий; (м'всто, зданіе) ко- 
мора, (мьсто открьтое) ко- 
морове. б 

Складчатьй--збористий, ряс- 
ний, фалдистий. 

Складчикь, ца -"вкладник,- ця. 

Складчина--складка. 
Складь -- (МБсто, гдь ч.л. 

складьваєтся ) комога: 
(товарь) крам; (тіла) ста 
тура, постать, 

Складьвать, сложить--(свер- 
тьвать) згортати, згорнути, 
позгортати; (складками) ря- 
мити, порямити, рісувати, 
рісити; (ворохомь) копичи- 
ти," накопичити; (складчану) 
складатися, скластися, ски- 

латися, скинутися; (цифрь) 
складати, зложити; (вину 
на кого) звертатги,нути на 
кого; (очень тісно) стісня- 
тиуєнити; (в стогн) стожи»- 



Склевьвать - Скомкавши. 

ти: (голову) головою накла- 
дати, - ложити; (куски вь 
одно цілое) тулити, стуля- 
ти, лити; (товарь) поташу- 
ватися, уташуватися. 

Склевьвать, склевать -- ви- 
дзьобувати, видзьобати. 

Склеєнньй -- зліплений; сто- 
лярн. клеемь --карючений. 

Склеиванів--зліплювання. 
Склеивать,ить --зліплювати, 

-пити; о разбитой посудь- 
злічувати-злічити. 

Склейка -- зліплини; (склеен. 
місто) зліпля. 

Склепка--нютування, нютови- 
ни; (склеп. мьсто) знютень. 

Склепной--нютований. 
Склепь--склеп. 
Склепьвать,-пать --нютувати, 

знютувати. 
Склоненієе, грам. відміна; 

астр.-нахил: (почвьі) спад, 
згористість, похилість; 
(магн. стрілки) відхиляння. 
відхил; (наклоненіе) схи- 
ляння, нахиляння; (кь чему 
либо, на чью сторону) під- 
мова, намова, гідмовляння. 

Склоненньй, наклонившійся-- 
похилий, похилистий, по- 
хильний, похильчастий. . 

Склонившись--Хильці, схилив 
шися, зігнувшися. 

Склонность, влеченіє (кь че- 
му) - похіп, потяг, нахил, 
хіть, триб, нахилок. 

Склонньй--схильний, нахиль- 
ний, наважний,  прихиль- 
ний, нахилий. 

Склонь--схил, схилок, злога, 
спад, похил; (горн.)узгір'я, 
збіч, узбіч, підгірок; (кру- 
то)  крутовина; (южньй) 
кавсоння. 

Склоняемость - відмінність. 
Склоняємьй-- відмінний. 
Склонясь, полулежа-- насхил, 

насхиль. 

Склонять,-ннить -- нахиляти,- 
лати, схкляти, лити, похи- 

ляти, хипити, похипити, 

перехиляти, лити; (кого на 

что или кь чему) підхиляти,- 
-лити,  прихиляти, - лити, 
привертати. -рнути, " на- 
мозгяти, мовити; (грам. 
відміняти, нити. 

Ск гматься, МЕТІ СЯ -- Х'ЛИТИ 

ся; санлЯтися, Пп 

І 
тися, на- 5 Скомкавши-жунном 
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хилятися, литися; (кь чому) 
потягати,гти, привертати- 
ся, - рнутися, чалитися до 
чого; (опираться начто-ли- 
бо) злягати, гти. 

Склянка -- пляшка; морск.-пі- 
сошний годинник; морск. 
-півгодини. 

Скоба, скрьпажелізная -клям- 
бра, клямра. 

"Скобелка(у бочаровь)- -шкібля. 
Скобель--струг; вроді ножа-- 

шкрябач. 
Скоока--клямра, дужка, 
Скобленіе--скромадження, 
Скоблить, скресть--скромади- 

ти, скребти. 
Скобочньй--клямровий. 
Скобяной (рядь, магазинь) -- 

залізяний. 
Скованньй -скутий. 
Сковка -- сковування; 

місто) сковина. 
Сконорода- єковорода, панва, 

пателя. 

Сковородникь --чаплія, хватки. 
Сковьвать,вать--кувати, ску. 

вати; заковувати, -кувати, 
укуватн. 

Сковьгривать, -рять, -рнуть -- 
сколупувати, -пати, -гнути, 
злупувати,-пати,-пнути. 

Скокь--скік, плиг, стриб. 

(сков. 

пошморгом. 

Сколачивать,-лотить -- збива- 
ти, збити. позбивати; (ско- 
пить) збірати, зібрати, на- 
збірати. 

Сколокь -зразок. 
Сколь-- скільки, як, яко, якже. 
Скользить--ховзати, ковзати, 

ковзатися, сковзатися. 
Скользкій--ховзкий, холзкий, 

ковзкий слизький; сковзь- 
кий, порський. 

Скользко -- ковзко, 
сковзько, ховзко. 

Скользьі--ковзь! з 
Скользя--поповзом, поконзом, 

слизько, 

Сколько кілька, кільки, 
скільки, якого; нибудь - де- 
щиця, трохи, хоч трохи; 
возможно--яко мога, як по- 
силля, скільки спроможно; 
угодно- до схочу; мні из- 
вьстно--оскільки я свідо- 
мий, оскільки мені відомо; 
сипь хвдатить -- що сили, 
чим луж 
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Скомкать,-ся- скомшити, поб- 
гати, зібгати, пожмакати, 
зметюхкати,-ся. й 

Скоморохь--фіглявець, сміхо- 
ванець, блазень, кумедник. 

Скоморошествовать - хвиглю- 
вати, хвиглі строіти. 

Скомпрометировать -- сорому 
завдати, у славу ввести. 

Сконфузить- засоромити. 
Сконфузиться- зніяковіти. 
Скончаніє--кінець. | 
Скончаться -- упокбітися, по- 

мерти, умерти. сконати. 
Скопець--халаштан. 
Скопидомь -- збивач, скнара, 

скупердяга. . 
Скопирозать -- скопіювати, 

списати. 
Скопить -- халаштати, вала- 

шати. 

Скопище -- натовп, 
джурга. 

Скопленіе--збірання, скупчен- 
ня, схуплення; згромалжен- 
ня; заполненіє (полнехонь- 
ко)- повнеча; народа--стов- 
пище, тиск, здвиг, нати.к, 
натовп; водьш-назбір води. 

Скоплять,-пить -ся - - Збірати, 
зібрати, назбірати,-ся. 

Скопомь, всь цБликомь--куп- 
цем. " 

Скорбньй, 0 -- скорботний, 
журний, сумний, плачний, 
жалібний, о. 

Скорбь - жапіб, жаль, жало- 
щі, туга, жура, скорбота, 
журба, смуток, прасунок. 

Скорбіьть- тужити, журитися, 
уболівати над чим, поби- 
ватися за чим. 

Скорбящій--журний. 
Скоренько -- швиденько, 

тенько. 
Скорехонько--хутесенько. 

Скорлупа -- лушпа, лушпайка, 
лупина, лушпак, лушпели- 

на, лушпина, лупесиння, 

шолупайка, шолупина, соб. 
лушпиння; твердая -- шк 

рупа, шкаралупа, шкаралу- 

ща, шкаралюща, шкаляру- 

ща; рака--шкаралюга. 
Скорлупньй - лушповий, лу- 

шпинний, шкаралупний. 
с кормить--потравити. 
Скорнякь. мквховщикь -- ку- 

щнирь, кушнір, футрарь. 

натиск, 

ху- 

Скомкать--Окорнй. 

Скорняческій -- мушнирський, 
кушнірський. 

Скорнячество -- кушнирство, 
кушнірство. 

Скорнячить--кушнірувати. 
Скоро-швидко, прудко, хут- 

ко. метко, нагло, небав- 
ком, небавом, небавці, не- 

. забаром, невзабарі, неза- 
. бавом; уже--за того. 

| Скоробить -- попачити, 
лобити, 
корчити. 

| Скороговорка--швидкомовка. 
| Скорозрільй--скороздрий. 
Скоромить--скоромити; порз- 

нитися, скоромитися. 
Скоромничать-- недодержуна- 

ти посту. 
Скоромноє -- скором, 

мина. 
Скоромньй--порзний, скором- 

ний. 

Скороопьяняющій -- п'янкува- 
тий. 

Скоропись--скоропис. 
Скоропоспьшньїй -- сквапли- 

вий, скорохрацький. 
Скоропостижно -- напрасно, 

нагло, раптом, наремно, 
напруго, напругом. 

Скоропостижньй - напрасни", 
-наремний, наглий, рапто- 

зжо- 
пошкарубити, по- 

скоро- 

вий. 
Скоропреходящій -- швидко- 

минучий, недовгочасний. 
Скорорастущій--ростовитий. 
Скороспілка--скороздра, ско- 

розпрій; раст. Ргітиіа ої- 
Нсіпаїз или Р. уегів5 -- со- 
рочі лапки, божі ручки, 
біла буквиця. 

Скороспільй -- скороздрілий, 
скорозприй. 

Скорострьльньй -- частопаль- 
ним. 

Скорость -- швидкість, пруд- 
кість, хуткість. 

Скоротать--прокаратати. 
Скоротечньй -- прудкоплин- 

ний, хвильовий. 
Скороходь--бігун. 
Скорпіонь, | Зсогріо 
раєц5 - скорпій. 

Скорчивать, скорчить,-ся -ко- 
цюрбити, скоцюрбити, канд 
зюбити, скандзюбити, кар- 
лючити, скаргючити, ся. 

(Скогьй -- швидкий, шм.ркий, 
шпаркий, прудкии, мам- 

ейго- 



Скорбе-Скрьтні,,, 

похіпли- 
похіпкий, 
шебський, 

кий, похваткий, 
вий, похіпний, 
похопливий, 
шибкий, шаркий, хапкий, 
хваткий, хвиткий хуткий, 
моторний, жвавий, похват- 
ний, сквапливий, спірний, 
хитрий, незабарний., 

Скорбе -- хутній, хутчій, хут- 
чіш, хутче, швидче, мер- 
щій, метчій, прудчіш, бор- 
жій, рачій. 

Скотина--товарина, худобина; 
бидло. 

Скотинка- худобиця. 
Скотникь,ца -- ричковець, 

ричка. 
Скотньй -товарячий,  худоб- 

ний, добиччаний; дворь-- 
товаришник, обора, заго- 
роца. 

Скотобойня--різниці; (сь са- 
лотопней)--салган. 

Скотоводство -- товарництво, 
худобництво. 

Скотоводь--товарник, худоб- 
ник. , 7 

Скотоподобньй --  бидлува- 
тий. 

Скотскій--товарячий; бидля- 
чий. . 

Скотство-- бидиячість. 
Скоть--товар, худоба, добич; 

рогатьй--рогатизна. 
Скошеніе--скіс. 
Скрадьвать, скрасть- викра- 

дати, викрасти; укривати, 

укрити, ховати, сховати. 

Скранвать, скроить--краяти, 
покраяти. 

Скрашивать,сить -- прикра- 
шати, сити. 

Скребница -- шкребло, скреб- 
ло, згребло, греблиця, греб-- 
ло, скрибачка. 

Скребокь (для дорожекь) -- 
стругачка. 

Скрежетаніе - скреготання. 
Скрежетать скреготати, 

скреготіти. 
Скрежеть -- скрегіт. 
Скрестить--скрижити. 
Скресть -- шкряботіти, шкря- 

бати, шкребти,  скребти, 
скромадити, шарудити. 

Скрещивать--парувати. 
Скрижаль--тябло. 
Скрипачь--скрипаль, скрипак, 

скрипник. 
Скрипичньй-- скрипковий, 
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Скрипій, раст. 5гігаеа Ціта- 
тіа 1. -- гірошник, огіроші- 
ник, бузина болотна, жа- 
б'ячі конопельки. 

Скрипка - скрипка, скрипиця. 
Скрипня -- скрипнява, рий, 

рипнява. 
Скрипотня--см. Скрипня. 
Скрипунь, наськ. Сегатух -- 

деревач; наськ. Догсадфіоп- 
музичка 

Скрипуха, раст.Сгеріз іесіогипі 
І--кульбаба, дикий  моло- 
чай. 

Скрипучій--скрипливий, рип- 
ливий. 

Скрипченка--скрипочка. 
Скрипь--рип, рипнява, скрип- 

нява. 
Скрипіть -- скрипіти, рипіти, 

тирчати. 
Скромникь,ца -- смиренник, 

-ця, плохута. 
Скромничать--лагіднувати 
Скромньмй, о-- плохий, лагід- 

ний, 0. - 
Скропать--златати. 
Скруглить -- закруглити, об- 

круглити. 
Скручивать, скрутить- -звірчу- 

вати, звертіти, зсукуваті, 
-кати, з'язувати,-зати, мо- 
тузити. умотузити. 

Скрьівательство--перехови. 
Скрьвать-крити, укрити,хова- 

ти, сховати, переховувати, " 
- ховати,  затаювати,-іти, 
хитити, о похитити; не 
достатки--личкувати хиби, 
вади. 

Скрьваться -- критися, укои- 
тися, ховатися, сховатися, 
перековатися, украдатиси, 
украстися,  затаюватися,- 
таїтися; (изь виду) покри- 
ватися,-тися; (вь толтЬ) по- 
шиватися, - шитися між 
люде. 

Скрьтничать --таїтися, хова- 
тися. 

Скрьтно -- потай, потайком, 
потайці, потаємно,  ниш- 
ком. 

Скрьтность -- Затайливість, 
притаєнність, закритність,, 
потайність, тайність, при- 
тайкуватість. 

Скрьтньй -- притаєнний, за- 
чайливий, закритний, по- 



й 

тайний, притайкуватий, по 
тайливий. 

Скрьть--криянка, схованка, 
потайник, тайник, криївка. 

Скріпа -- закріга, клямбра; 
підпис, посвідчення. 

Скріплять,-пить- закріпляти, 
закріпити; свідчити, пос- 
відчити підписом. 

Скрючивать - см. Скорчивать. 
Скряга--каптій, скнара, жми- 

крут, скупар, скупердяга. 
Скряжничать--каптіти. 
Скряжничество -- каптійство, 

скнарість. 
«Скудель--глина; черегок. 
СкудносТь--скудота, нестаток. 
Скудньй, о--скудотний, нуж- 

денний, злиденний, о. 
Скудоуміе- недоумство. 
Скудоумньй --нелоумкуватий. 
СкудЬть--убожіти. 

Скука -- нудота, нудьга, нуд, 
нуда. 

Скула--вилиця; см. Скряга. 
Скуластьшй--вилицюватий, по- 

виличний. 

Скулить--скімлити, 
Скуловой--виличний. 
Скулочнике, раст. Маїма сгізра 

тородовина. 
Скульпторскій-- сницарський. 
Скульпторство - сницарство. 
Скульпторь -сницар. 
Скульптура--сницарство. 
Скумбрія, рьба 5сотБег 5сот- 

Ьгиз5 -- баламут; молодая- 
чибрик; шмелкой  породь- 
-чирус. 

Скупать,-пить --скуповувати, 
-пкти, поскуповувати. 

Скупенекь--скупенький. 
Скупець -- скнара, скупяга, 

загнибіда. 

Скупиться--щикніти, скнару- 
вати, крежити. 

Скупной--скупований. 
Скуповатьй-скупенький, при 

скупий. 
Скупой, о--скупий, 

скупучий, о. 
Скупость--скупощі, скнарість. 
Скупщикь, - ца скупень, 

-пниця; скота-животинник; 

скнарий, 

лошадей-хваринник,  лене- 
рант. 

Скусьвать, - сить -- відкусю- 
вати, сити. 

Скуфья- підкапок, яломок, 

Скрьть-- длавий. 

Скучать--нудити світом, 
дитися, нудьгувати. 

Скучивать, скучить--складати, 
скласти до купи, нагромад- 
жувати,-мадити. 

Скучньй, о-уретний, маркіт- 
ний, тмяний, нудний, о. 

Скушать-- з'їсти. 
Слабительное--проносне. 
Слабительньй лень, раст. 11- 

пит сайрбагіїсит--льонок. 
Слабить--проносити. 
Слабнуть--упадати на силах. 
Слабо--(не (туго) слабко, на 

ослабі; (не  удовлетвори- 
тельно) погано; (медяенні ) 
помалу, поволі, сплоха, 
мляво; (не сильно)безсило, 
вутло, неміцно, недолужно 

Слабоватьй, о -- прислабий, 
послабий, о. 

Слабогрудьй--квологрудий. 
Слабодушіе--лехкодухість. 
Слабодушньй, о -- легкоду- 

хий, о. 
Слабосилів -- юлавість, кво- 

лість, недолугість, магни- 
тість, недолужність. 

Слабосильньй--Юлавий. нездо- 
лящий, магнитий, кволий, 
недолугий, недолужний; 
сущ. -недолуга, худосилок 
худопахолок. 

Слабость -- неміч, слабовінь! 
млость, недолужність; ха 

рактера - хибкість, хибли 
вість. 

Слабоуміе--недоумство, 
Слабоумньій -- недоумкуватий, 

благуватий, несповна ро 
зуму. 

Слабьй -- (характеромь) хиб 
кий, хибливий; (здоровьем') 
кволий, недішлий, недолу- 
тий, кородкий, недолужний, 
млілий, неможний; (голось) 
тихий; (тьлосложеніемь) 
крихкотілий; (не  тугой) 
слабкий; (о надежд5) малий. 

Слабіьть -- слабшати, незма- 
гати, кволіти, безсиліти. 

Слава-слава; (большая)-про- 
слава; (дурная) неслава, 
поговір; (слухь, молва) по- 
голоска, чутка, розголос. 

Славить- славити, внуваляти, 
величати. 

Спавиться (їБмт)- бути слав- 
ним з чФІО. 

Славка, пт. Зуїміа біїїз--фітик 

ву- 



Славньй--Слезки кукушкинь. 

фітчик;  ястребиная - или 
пестрогрудка, 5. пізогіа-йо- 
лове очко, риб'яче очко; 
черноголовка, 5. агіїс.ріїйа 
--Чорноголовий. 

Славньй- славетний, славут- 
ний, славний; гарний, 
лепський. 

Славолюбець--славолюб. 
Славолюбивьй-- славолюбний. 
Славопюбів -славомюбство. 
Славосйовить--вихваляти, ве- 

" личати, виславляти. 
Славословіє--вихвала,  вели- 

чання, виславляння. 
Славута -- солопій, розвора, 

розвірняка, роззява, гава. 
Славянинь- слов'янин. 
Славянскій--Слов'янський. 
Славянство--олов'янство. 
Слагаємое, ариф. -- доданок, 

додатник. 
Слагать, сложить -- складати, 

скласти, поскладати; (го- 
лову) головою накладати, 
наложити, душею  накла- 
дати найожити; (должность) 
зрікатися, зректися уряду, 
посади; (сь кого долгь) да- 
рувати, подарувати кому 
борг; (ариф.) додавати, дати 
(сочинять) компонувати, 
скомпонувати. 

Сладенькій--солоденький. 
Сладехонькій.  сладещенькій 

--солодесенький. 
Сладить-солодити; (понемно- 

ту) підсоложувати. 
Сладкая трава, раст. Негас- 

Іецт 5зрпопауйит 1.-бор- 
щівник 

Сладкій,-о--солодкий, сдлод- 
ко. 

Сладкій корень, раст. Роїу 
родійит ушідаге -- солодиш, 
солодиця лісова. 

Сладковатьй -- осолодуватий, 
просолодкуватий, присо - 
лодкий, посолодкий,-о. 

Спадкоглаголивьй--см. Слад- 
корьчивьій. 

Сладкое--солодка страва, де- 
серт. 

Сладкорьчивьй - солодкомов- 
ний, масткослівний. 

Сладостньй,-о -- солоднечий, 
солодецький, солодечний, 
-о, 

Спладострастів - пещота, лю- 
башність, спорзність, 

чи 

Сладострастньй -- сблодкомо- 
лохий, любашний пещотний, 
спорзний, о. 

Сладость -- солодощі, солод- 
неча, солодь, солодість. 

Слаживать, сладить -- лаго- 
дити, злагодити, лаштува- 

ти, улаштувати, порядку- 
вати, упорядкувати, улад- 
нати, улигодити; порозу- 
міватися, - мітися, дійти 
справи з ким, умовляти- 
ся, умовітися, єднатися, 

поєднатися; управлятися, 
-витися, упоратися. 

Слазить--(взлізать) злазити, 
вилазити; (спускаться) злі- 
зати. 

Сламнвать,-мать,-мить -- пс- 
реламувати, - мати, зламу- 

вати, зламати, зломити; 
перемагати,-мігти: 

Сланець, минер.-- лупак, лу- 
пець. 

Сланцовьй--лупаковий, луп- 
цевий. 

Сластена--ласун, ласій, лась- 
ко, ласач, лягомичець, сма- 
кун, халасун. халус. 

Сласти--лпасощі, солодощі, ла- 
гомини, мантулки, хвиги- 
мити. 

Сластолюбець --ласун, спор- 
зник, ласощохлист, лаго- 
минець, роскішник. 

Сластолюбивьшй -- см, Сладо- 
страстньй. 

Сластолюбіе--спорзність, 
щота, любашність. 

Слать - посилати, відсилати. 

Слащавьій - солодкавий. 
Слаще - солодче, 
Слегать, слечь--лягати, ляг- 

ти, кластися, покластися. 

Слегаться-жаться, слечься -- 
злежуватися,-жатися, злег- 
тися, позлягатися. 

Слегка г злегка, злегенька, лс- 

генько; помалу, трохи; (ми- 
моходомь) хватком, при- 
хапцем; здалека. 

Слегшійся--зляганий, 
Слежавшійся -- злеглий, по- 

леглий. 
Слеза-- сльоза. 

пе- 

Слезинка -- сльозина, сльо- 
зинка. 

Слезка -слізка. 
Слезки кукушкинь  настоя- 
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шщія--раст. Огсфіє кірсцівня 
--дворучки пресвятої. 

Слезливость -- плачливість, 
мазгливість, нюнявість. 

Слезливьій, 0--плачливий, маз- 
Гливий, нюняБИиИЙйЙ,-о. 

Слеаньй,-о-- слізний, сльозо- 
вий; жалібний, ревний, 
плачний,-о. 

Слезотеченіе, мед. -- сльозо- 
теча. 

Слесарить-- слюсарувати,. 
Слесарная -сліосарня. 

Слесарньшй--слюсарський. 
Слесарскій--слюсарів. 
Слесарство - слюсарство. 
Слесарь-слюсарь, холодний 

коваль. 

Слетать, тьть -- злітати, зле- 
тіти, зніматі са, знятися; 
-ся --злітатися, злетітися, 
позлітатися, поназлітатися. 

Слетокь -підліток. 
Слеть--зліт, позліт; виліт. 
Слива--слива; (мелкоплодная) 

--Ргипиз Фотезіїса--терно- 
слив, тернослива, терноха; 
прививная, Р. іпзійба--куль- 

« ка: тернистая, Р. зріпоба 1. 
-- терен; венгерская--угор- 
ка. 

Сливаніе--зливання. 
Сливать, слить--зливати,зли- 

ти, сточувати, - чити, по- 
сточувати; виливати, ви- 
лити. 

Сливаться, слиться--сплива- 
тися, сплинутися. 

Сливка--зливка; зливання. 
Сливки -- вершки, молодина, 

осужка, сметана. 
Сливной--позливаний. 

Сливньй--сливовий, 
ний. 

Сливнякь -- (садь) сливник; 
(наливка) слив'янка. 

Сливочникь--осужник. 
Сливочньй--осужковий, 

шковий, сметанковий. 
Слизень, Іітах--масляк, сли- 

зяк, слизюк. 
Слизистьй--слизуватий, слю- 

завий. 
Слизнуть--склизнути. 
Слизкякь (родь болотнаго) -- 

п'явушник; раст. ВіНава 
сПРємчаїів -.-- колачики, про - 
скурки. 

СЄпизьвать,-зать, -знуть -- зли- 

слив'Яя- 

вер- 

Спезливость--Словопроиззодство. 

зувати,зати, вилизувати, 
вилизати. 

Слизь -- слизота,  склизь, 
| | слюз. 
Слизіть--слизнути. 
Слипаться,пнуться -- злипа- 

тися, птися. 
Слитіе--злиття. 
Слитковьй--зливковий. 
Слигтно--вкупі, разом. 

: Слитньй-злитий. 
Слитокь--зливок, виливок. 
Сличать, сличить -- рівняти, 

порівняти, зрівняти, при- 
рівняти; звіряти, звірити, 
перевіряти, -вірити, 

Сличеніє -- рівняння, 
няння. 

Слишкомь -- надто, занадто, 
знадтом,  назавміру, наз- 
бит, через край, через 
лад, зпишнього, шгеть-то; 
більш як. 

Сліяніє- сплив, збіг; 
чення, злучення. 

Слобода--слобода, слобідка. 
Слободской--спобідський; -кая 
Украйна -Слобожанщина. 

Слобожанинь -- слобідчанин, 
слобідець. 

Словарикь - словничок. 
Словарньй--словниковий. 
Словарь-- словник. 
Словесность--письменство, 
Словесньй--словний. 
Словечко--сл'вце. 
Словно-помість, мовляв, не- 

мов, наче, ніби, неначе, 
ніби то, буцім; бьш-мов пак, 
моб; какь бью--мов би, ні- 
би-б-то, 

порів- 

сполу- 

і Слово--слово: (разговорь) мо- 
ва, розмова; (рЬчь) промо- 
ва; (проповіль) казань. 

Словомзверженів - велемов- 

ність. | просторікуватість, 
балаклійство. 

Словолитньй -гісерний. 
Словолитня - гісерня. 
Словолитчикь--гісерник. 
Словообразованіе--словотвір. 
Словоохотлиность -- мовність, 

балакучість, балаклизість, 
Сповоохотливьій--моОвний, ба- 

лакучий, балакливий. 
Словопроизводньий -- словови- 

водний. 
Словопроизводство -- слово 

вивод. 



Словосочиненів -Случайньій. 

Словосочиненіе,-складня. 
Словотолкованів -- словотов- 

мачення. 
Словотолкователь - - словотов- 

мач. . 

С ловоудареніе--наголос. 
Словцо--слівце. 
Слогь -склад, стиль. 
Споеватость--пришарість, при- 

лусткість. 
Слоеватьй -- пришарий, при- 

лусткий. 
Слоеніє -- верствування, лу- 

стування. 
Слоеньй-листковий,лустковий 
Слоеобразньй верствува- 

тий, листкуватий. 
Сложеніге (тБла) статура, 

штатуга; (ариф.) додаван- 
ня; складання. 

Сложенньй (складками) -- рі- 
шений. 

Сложность--складність, склад- 
частість. 

Сложньй, о-- складний, склад- 
частий. 

Слой -- шар, верства, 
платок, ряд; древесинь- 
пасмо, трупіна, літовище; 
жира на жидкости--осуга; 
тіста, также лепестковь; 
вь капуст5, лук --лустка, 
листва; снівга на чемь-ли- 
бо-настил. 

Слойка- лустка. 
Сплоистьй--лусткий, палгова- 

ти"-, шаровий. 
Слоить -верствузати, лустку- 

- вати, листвити. 
Сломать --уломити, поломити. 
Споматься--уломитися, поло- 

митися. 

Сломка--злом, полом. 
Сломленньй--зламаний. 
Споновьій - слоневий. 
Слонь-слін, слонь. 
Слоняться -- тинятися, туля- 

тися, сновигати, сновига- 

ти, сновидати,никатишшвен 
дяти, шейндати, вештати- 
ся, бекатися, бейкатися, во- 
"лочитися, блукати, шглати- 
ся. морскатися, мОтлятися, 

хилятися, товктися, ссвма 

нитися, нишпорки шукати. 

Спопать--хамнути, уперезати, 
умолоти, стріскати, потрі 
скати, пожерти. 

Слуга -челядник,-ця, челЯднн, 
-дка, челядинець,-нка, слу- 

плат, 
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га, слугиня, наймит, най- 
мичка. 

Служанка--служебка, служеб- 
ниця, служниця, слугиня, 
челядка, наймичка. 

Служащій -- офиціїйник, офи- 
ціялист, службовець. 

Служба--(мЬст ) помістя,уряд, 
помісто, посада; (нбдом- 
ство) офиція; (общестну) 
громадська робота: (госу- 
дарственная) уряд держав- 
ний; (по- найму) найми; 
(соллать) жовнір; врачеб- 
ная-лікарська офнтія; ком" 
мерческая комерційна офи- 
ція; матеріальная-матерь- 

яльна офиція; пути и зца- 
ній-офиція колії та будин- 
ків; сборовь-офиція Збору; 
телеграфа-телеграфна офи- 
ція; юридическая - офиція 
правнича; тяги-офиція ко- 
зова. 

Службьм--шурники. 
Служебньй--офиційний, служ 

бовий. 
Служеніге-- (на пользу чею)пра- 

ця; (служба) урядування. 
Спуживьй--жовнір. 
Служитель--служанець, служ» 

ник, служебник; канцеляр- 
ск'й- писарь. 

Служительскій -- служанець- 
кий, служебницький. 

Служить--служити; чЬмь-бу- 
ти за що; по найму-найми- 
тува и, рабстницей - най: 
мичкувати; обіедню-праги- 
ти службу божу. 

Служка (монастьрек.) слимак. 
Слукавить--злукавити, зхіт- 

рувати. 

Слухсвой -- слуховий; (труба, 
рожокь) слухавка; (окіо) 
димниця. 

Слукь- слух; поголоска, учут- 
ка, почутка, прослух, віла, 
пославка, розголос, чутка, 
поголос. 

Случай -- припадок, випадок, 
притрапка. трапунок, зч 
рок, причта, стичка, єс 

зія;несчастиьй-пригода ли- 
ховина; удобньй - нагода 

Случайно--припадком, нигад- 

ком, припадково,випадкого, 
трапунково. 

Случайнь "пригадковий, при- 
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чтфвий, випадковий, тра- 
пунковий. 

Случать,-чить, припуска- 
ти, стити, ся-бігатися. 

Случаться, случиться -- трап- 
лятися, трапитися, коітися, 
укбітися, здобарятися, ри- 
тися, припадати,-пасти, ви- 
падати, впадати, лучатися, 
-читися, упадатися, упа- 
стися, припадатися,пасти- 

ся, пригодитися, нагодити- 
ся, знагодитися, вибірати- 
ся, вибратися. 

Случка--парування, припуск. 
Случньй жеребець --стадник, 

огер, верещук; бьікь-бугай; 
кабань-кнур. 

Спушаніе- слухання. 
Слушатель--слухач,-ка, послу 

хач, - ка, послухатор, - ка; 

вольнослушатель, - ница- 

вільнослухач,-ка. 

Слушать -- слухати; (прини- 
мать вовниманіе) вважати. 

Слушаться--слухатися, шану 
ватися. 

Слушающій - слухащий. 
Слущить. сгрьзть--злускати. 
Слущиться - злузнутися, злу- 

питися. 

Сльть (чьмь) -- уходити 
славитися. 

Сльханний - чуваний. 
Слихать-- чувати, чути. 
Слькомь--чутком. 
Сльшать, усльшать -- чути, 

учувати, учути, почути, цо- 
чуватися, дочутися. 

Сльшаться, посльшаться -- 

за. 

чутися, причуватися. при- 
чутися, учуватися, учути- 
ся. 

Сльшно--чути, чутно, чува- 
ти, чуть. 

Слишний-- чутк ий. 
Сльшніфе -- чутніш, чутніше. 
Сліва- з лівого боку. 
Слідить -- (охолтн.) стежити, 

слідкувати,  нінуркувати; 
(за кімь, за чімт) пиль 
нувати кого, що, нагляда- 
чи, наглядіти, нагледіти 
кого, що, пантрувати, чату 
вати, достерігати, гти 

Спідованіє - прохід, герехій: 
чему наслідування, на 
слід. 

Спіцователь -- слідчий, 

Ї 
І 

І 

Случать- Оліпо-атьй. 

Сліьдовательно, итакь--отже, 
виходить, себ-то, отож. 

Слідовать--іти за ким, про- 
ходити; (о собьтіяхь, на- 
строеніяхіа) наступати,-пи- 
ти; (низь чего) належати, 
впадати, припадати 

Слідомь -- назирком, нагля- 
дом, наглядці, утропі, слід- 
ком, слідою, услід, слідьма, 
назирцем. 

Сльдственно -- отже, 
дить, себ-то. 

СлЬьдственньй--слідчий. 
Сльдствівє--(посліьдствіє) на 

слідок, добуток, послідок; 
(розьскь) слідство. 

Слідуемое, подлежащее -- на- 
лежність, право. 

Сльдуемьй - належитий, 
лежний, що належить, 
припадає (кому). 

Сльдуеть, приличествуєть -- 
подобно, подібно; (изь че- 
го) виходить; (надлежить, 
полагаєтся) належить, при- 
падає, випадає, приходить" 
ся. 

Сльаующій--наступний, дру- 
гий, той. 

Сльдь--слід, прослідок, про 
слід (наносное вліяніє) на- 
плинок; (ноги) ступа, сту- 
пеник; (ноги на грязи) пра- 
топка; (колесь) тор; (го- 
лозьевь) пошморг, поі- 
морги: (оть протащен. пред 
мета) поволока; (на сьь- 
жемь снігу) почова; (зні- 
ря) чорнотроп. 

Слізать, слізть -- злазити, 
злізти; вилазити, виліз м. 

Сліьпая кишка, анат. -- кон 
тюх. 

Сльпень бьчачій, наськ. Та» 
Ьапи5 Боуіпи8--бомок, жак. 

Сліьпець сліпий, сліпець, слі 
пак; 5раіах іуріїїц5 - зіної 22. 
щеня. 

Спфпить--сліпити. 
Сліпка, раст. Моппеа рийа - 

хлібчик чортів. 
Сльпливать,- пють -- ліпити: 

злпіплЯти, пити. 

СлЬьплинаться, питься -- запі- 
плюватися, заліпитися. 

Сльпнуть- сліпти. 
Сльпо--сліго, дсліп, сліпма. 
Сліповатьй -- гідсліпий, не- 

добачливий, сліпенькнй. 

вихо- 

на- 

що 



Сльпой -Смерчь. 

Сльпой -сліпий, невилющий, 
темний, темнодкий; (сь б5ь- 
льмом) полудуватий. 

СліЕпокурникь, раст. Вапип- 
сшизя С. ВацЬ. -- яскір; К. 
зсеїегаки5--цар-зілля, "тор- 
не зілля. 

Сльпокурь, раст. Согпи5 5ап- 
дцчіпеа -- свидина, свид, 
спиж. 7 

Сльпокь--виліпок, витиск. 
Сліфпорожденньй сліпий 

зроду. 
Сльпота--сліпота; засліп; ку- 

риная, раст. Сайба раїй- 
5ігі5--лапики; мед.-куряча 
сліпота. 

Сльпьшь, Миз (зіарах) іурб- 
Іш5-зінське щеня. 

Слюбиться--зізнатися, скоха- 
тися, залюбитися, покоха 
тися. 

Слюда, минер.-лосняк, блис- 
няк,блестняк,кам'яне серце. 

Слюдистьй--лоснякуватий. 
Слюдяной--лосчьконий. 
Спюна- слина. 
Сплюнная железа -- слиніпка, 

спинна залоза. 
Сдюнотечоніе- слинотеча. 
Слюнтяй-- Слинько. 
Слюнявьбій--слинявий. 
Слякоть -- хляга, хляка, хля 

да, хлягоза, моква, мочна, 

ляпавиця, мускота, хпяко 
та, сльота, болото. 

Сляпать-зляЯпати. 
Смазка -- мазання, мащення, 

шмарування; омаста, по 
мастка, шмаровилло. 

Смазливьій -гожий, гарнень 
кий. 

Смазной- мазаний. 
Смазочньй--мастовний; мате 

ріаль - омаста, шмаровишло, 
помастка. 

Смазчикь- мастильник, омаст 
шутл.) шмароноз, сма 

із, шмаровіз. і 
Смазьваніє -- мащення, 

. щування, шмарування. 

Смазьвать--мастити, змасти- 
ти, шмарувати, вишмару 

вати; клейстеромь- шліхлу- 

вати,  вишліхтувати; .са 
ломь, жиромь -- смальцю: 
вати, насмальцювати. 

Смазь - шмаровило, омаста, 
помастка. 

Смалпчивать, смолчать--змов- 

ома 
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чувати, змовчати, 
ти, замовчати. 

Сманивать, сманить - знаджу- 
вати, знадити, переманю- 
нати, -нити, Ппідманювоти, 

підманити, підманути. 
Смарьвать, смарать -- стира 

ти, стерти. 
Смастерить--зверетенити, по 

умогча- 

ладити, зшпортати, зма 
струвати; (сь  трудомь) 
сповчити. 

Сматьвать,-тать, "ся --змотува- 

ти, змотати, сотати, насо- 
тати, звивати, звити, ся. 

Смахивать, смахнуть -- змітд- 
ти, Змести; стинати, стЯтиь; 

утяти: скидатися на кто, 
удаватися в кого. 

Смачивать,-чить -підволоджу 
вати, підволодити, помочу 
вати,-чити. 

Смежать,-жить з склепляти, 

пити. 

Смежно -- сумєж, суміж, су 
грань, суміжно, поміжно. 

Смежн ь - сумежність, по 
міжність. 

Смежньй--поміжний, сумі(с)- 
жний, помеженний. 

Смекалка- імка, тяма, тямок. 
кметянка. 

Смекать, смекнуть--кметити, 
укметити, жамати, ужама- 

ти, імкати, імкнути, теме- 
сити,  утемесити, брати, 
узяти на розум, тямкувати, 
утямкувати, довмитися, до- 
умитися. 

Смерзнуться - позмерзатися. 
Смеркаться, кнуться --сутені 

ти, посутеніти, смеркали, 
смеркти, осмеркнути, на- 
меркати,-кнути, вечорітися, 
поивечорітися. 

Смертельньй - смертяний. 
Смерл никь- стратенець. 

Смертность--смертельність, 

Смертньй - смергельний; сущ. 
--СсМертельник; -казнь-ка- 

ра на горло. 

і Смертоносньй -- смертовий, 
смертодайний. 

Смертоубійственньй -- душо- 
тубниїї, забійний, 

Смертоубійство--душогубство, 
забійство, 

Смерть--смерть; акть смерти 
--умерлини. 

Смерчь--курбела. 
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Сметана»-сметана. 
Сметанньй--сметановий. 
Сметать, смести--зм:тати, на- 

змітати, змести. 
Сметка--см. Смекалка; фаст- 

риса. 
Сметки--сміття; муки -- обме- 

тиця. 

Сметьвать, сметать-- скидати, 
скидати, поскидати; (о ши- 

тьб) -- заригивувати, зари- 
гувати, половити, уполо 
вити, фастригувати, при- 
фастригувати. 

Смигиваться, гнуться -- пере- 
моргуватися,-гнутися. 

Смигнуть, сморгнуть -- змель- 
нути. 

Смиловаться--зглянутися. 

Сминать, смять-топтати, по- 
топтати, толочити, потоло- 

чити, бгати, зібгати. 
Смиреніе -- покора, самопо- 

кора. 

Смиренникь,-ца -- плохута" 
смирняк,-чка. 

Смиренничать--удавати з се- 
бе плохуту, смирняка. 

Смиренньй, о--покірний, 
кірливий, о. 

Смиритель,-ница --гамовник,: 
ця, упокірник, ця. 

Смирительньй-- упокірливий, 
тамувальчий,  угамуваль- 
ний; погамовний, угамов- 
ний. 

Смирньй, о--сумирний, 
кірливий, плохий, 
ний, рахманний, 
тий, 0. 
Смирять, рить-- упокорювати, 

-корити, приборкувати, 
-боркати, ускромляти,-ми- 
ти, гамувати, угамувати, 
утихомирювати,- рити. 

Смиряться,-риться -- упокорю" 
ватися, - коритися, кори 

тися, скоритися. 
Смоква, раст. Ріси5 сагіса 1. 

хвига; вяленьши плодь-ин 

жир. 
Смокнуть- помочитися, змок- 

ти, змокріти. 

Смоковница, - см. смокга. 
Смоковньй-- хегиговий. 

по 

по- 
лагід- 

плохови- 

Смола--смола; бБлая;-живиця: - 
сапожничья вар, шевсека 

смола; сосновая очищенная 
--тран, 

( Смолоть -- змолоти; 

Сметана--Смотрийі, 

-- 

Смолачивать,-тить -- збиватт» 
збити, змолочувати,-тити. 

Смоланться--умонитися. 
Смолеватьй--смолястий. 
Смолевка, раст. Їусіпіз уіє- 

сагіа--смілка; раст. Зіїєне 
пиіапз терлич. 

Смолевой--смсляний. 
Смоленієе--смоління. 
Смолильщккь-- моляр. 
Смолистіьй-смілений, смслко- 

вий, смолкий, живкчуна 
тий. 

Смолить--смолити. 
Смолка -- смілка;  смоління, 

(пахучая для куренія) ко- 
зубець; шраст. Азрегиїчім 
одогаїка - марянка паху"а; 
раст. Мізсагіа ушідагіз смо- 
лянка. 

Смолкать, - кнуть -- нишкти, 
занишкти, унишкти, ущу- 

хати, ущухти, знишкнути, 
уклякати,-кнути. 

Смоловарня -смолярня. 
Смолоду--замолоду, з моло- 

дих пліт. 

Смолотить--змолуотити, помо- 
лотити, умолотити. 

Смолотьй- змелений. 
сьерун- 

дить--зверзти, ляпнути. , 
Смолчать--примовчати, пере- 

мовчати, умовчати, змов- 
чати. 

Смоль--смола. 
Смольньй-смоляний, живич- 

ний. 
Сморкаться- сякатися, 
Смородича-(красная) порічки, 

шпоришки, путарайки; 
(зерная) смородина, смор-- 
док. 

Смороцинньй -- порічконий; 
смородиновий. 

Смородиновка -- 
смородинівка. 

Сморчковьй-- сморжевий. 

порічківка! 

Сморчокь, грибь, Могсреїіа 
езсиїепіа Реге-сморж, чмурь 
зморшка. Я. 

Сморщенньй -- (о  глодахь) 
морхлий, і 

Сморщивать, щить-- брижити, 
збрижити: -ся - побомжиті- 
ся, побабіти,  зморхтися, 
зморхнутися. ; 

Смотриньм-оглядини, розгия- 
дини. 



Смотритгль- Сміх». 

"Смотритель,-ница -- доглядач, 
-ка, доглядн к,-ця. 

Смотрительскій --доглядниць- 
кий. 

Смотрь--огляд, перегляд. 
Смотріть- дивитися, глядіти; 

вьітаращившн глаза--виря- 
читися, витріщитися; без- 
смьртленно - солопіти; за 

діьтьми-доглядати дітей. 

Смошенничать -- перемахлю- 
вати, сшахрувати. 

Смрадить--смердіти. - 
Смрадность -- смородливість, 

смердючість, сморідність. 
Смрадньй, о -- смородливиї, 

смердючий, сморідний, о. | 
Смрадь -- сморід; | спльньій 
--сопух. хі 

Смугловатьшй--смаглявий. 
Смуглолицьй--темковидий. 
Смуглость -- снадь, брунат 

нісгь, смаглявість. 
Смугльть--смагліти. 3 
Смуглякь, -нка -- смуглявий, 

смуглявка. 
Смудрить - змудрувати, схи- 

зрувати. 
Смута- заколот, чвара, кала- 

мут, розрух, колотнеча. 
Смутитель, ница -- колотник,- 

-ця, каламутник,-ця. 
Смутничать--колотити, 

мутити. 
Смутньй--(взорь, взглядь, во- 

споминанье) неясний, неви- 
разний; (духь, мьісли) трі- 
вожливий, бурхливий, бур- 
ливий; (время) каламутний, 

кала- 

неспокійний. 
Смутьянить - кавратити, кала- 

утити. 
Смутьянь --» Кавратник, кала- 

мутник. 
Смучать, смутить--баламути- 

ти, каламутити, скаламу- 
тити, колотити, сколотити. 

Смущать, смутить -- бентежи- 
ти, збентежити. 

Смущаться,-титься -- збенте- 
жуватися,  збентежитися, 
мутитися, замутитися. 

Смущеніє - збентеження; ко- 
лотнеча, розрух. 

Смиьвать, смьть -- змивати, 
змити. 

Смькать, сомкнуть--злучати, 
-чити, закріпляти, -пити; 
(глаза)-мружити, змружи- 
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ти, склепляти,-пити, жму- 

і рити, зажмурити, стикати- 

Смиьїкаться, -кнуться -- закрі- 
плятися, закріпитися; скле- 
плятися,-питися. 

Смьливать,-лить -змилювати, 
змилити. 

Смьслить -- шупкти, тямити, 
кметити, шнипорити, укли- 
пяти, розуміти; вь чемь-- 
розумітися на чому. 

Смьсль -- розум, розуміння" 
глузд, тЯма, тямок, сенс. 

Смегіека (скрип.)--лучок. 
Омвішленность -- тяма, тяму. 

чість, тямкість, змисність, 
імкливість. 

"Смьшленньй -- тямучий, тя- 
і мущій, тямкий, змисний, 

імкливий. 

і Смблость -- сміливість, звага, 
' відвага. 

Смільй, о- сміливий, зваж- 
ний, відважний, о. 

Смільчакь --,смілець, небій, 
зважник, відзажник. 

Сміліьть--сміліти, смілішати. 
Смбна--зміна, заміна; вовн.- 

варта, стійка, чата; (полл) 
рука; (рабоч.) черга. 

Сиінньй--змінний. 
; Смвнять,-нить -- зміняти,-ни- 

ти, відміняти, нити, засту- 
пати, пити. люзувати; (со 
службь) скидати, скинути. 

Смірить, измбрить -змірити, 
зміряти. 

"Смісь -- мішанина, мішанка, 
Ї мішка, мішаниця, суміш, 

наміш; раз. зерн. хлібовь 
--шусниця, суспиця, суро- 
пиця, суржик; механическая 
вь химін--суміш. 

, Смвта--Облік, обліч, 
' рис, коштОспис. 
Смітка--см. Смекалка. 
Смітлавость--спритність, по 

кмітливість, кметливість. 
Смітливьй -- спритний, лох 

кмітливий, кметливий; на- 
ходчивьй (человьЬкь) кметь. 

кошто- 

| 
| 
Сміть, посмбть -- сміти  на- 

сміти, посміти, важитися, 
наважитися. - 

| Сміхотворньй--сміховинний. 
Сміхотворство--смішки, жар- 

ти. 

Сміхотворь--смішко. 
Сміхь--сміх, посміх, смішки, 

сміхота; (сильньй) регіт, 
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реготання; (тихій) хіхи, хи» 
хіт, хихоти, хихички, ха- 
хоньки. 

Смічать, смітить--рахувати, 
вирахувати; імкати, змкну- 

ти, о домислятися, -мисли- 
тися. 

Смішанно -- суміш, сумішно; 
вь перемежку--мішма. 

Смішанньй--перемішний, мі- 
щаний. 

СміЬшаться, смутиться- -замі- 
шатися, помішатися. 

СміЕшеніе -- перемішка, 
шання, змішка. 

Смішивать,-шать --перемішу- 
вати, перемішати, змішу- 
вати, змішати, позмішува 
ти; (разл. зерн. хльбь) зсу- 
ропити. 

Смішиваться, смішаться 
перемішуватися, переміша- 
тися. 

Смішить--смішити. 
Смівшливьй,ая -- смішливий, 

реготливий; сміюн, смішко, 

змі- 

сміюха, сміхун, сміхуха; 
очень--дурносміх. 

Симфвшно -- смішно, кумедно; 
(кому-нибудь)--регітно. 

Смішной -- смішний, посміш- 
ний; кумедний, чудний, чу- 
дасій, ний, чудернацький. 

Сміьщать, смістить-- склада- 
ти, зложити з уряду, зсад 
жувати, зсадити, скидати, 
скинути. 

Сміщеніе (к.-н. органа) -- по- 
руха; (по должности) зло- 
ження з урялу. 

Сміяться--сміятися, регота 
ти, хихотатися (потихоньку) 
кихкати; (надь кьмь) глу- 
зувати з кого. 

Смягчать, -чить -- м'якшити, 
зм'якшити пом'якшити,тон - 
кувати, зтонкувати; -ся -- 
мнякшати, помнякшати. 

Смягченіе--змнякшення. 
Смягчительньй -- м'якшучий, 

м'якливий. 
Ємятеніе -- (народное) колот, 

колотнеча, розрух, повстан: 

ня, заколот; (переполохь) 
метіж, трусанина, полох, 
веремія, буча, сумятня, тру- 
са, струс; (луши) трівога, 
неспокій. 

Смятенньй-збентежений,схви- 
льований. -о 

Смічать-Снизьвать. 

| 

Снабжатель,-ница--постачаль- 
ник,-ця, доставник,-ця. 

Снабжать,-дить -- постачати, 
постачити що, наділяти, 
-лити, обмислювати, обми- 
слити чим. / 

Снабженіе -- постачання, по- 
стача. обмислення. 

Снадобье -- приправа; зілля, 
ліки. 

Снаружи--з'окола, знадвору, 
зверху, на оружку. 

Снарядь -- (пушечньй) гар: 
матень, куляга;(землечерп.) 
машина землекопна; (сле- 
сарньй, столярньшй, полн. 
приборь инствументовь) -- 
справилля, справа; (инстру- 
менть, приспособленіє) при», 
стрій, знадоб'я, струмент, 
справилля. 

Снаряжать,-дить -- споряджа 
ти, спорядити, наряджати, 
-дити, опоряджати, - дити, 
споруджати, дити, зряджа- 
ти, зрядити, позряджати, 
лагодити, налагодити, рех- 

тувати, вирехтувати, при- 
рехтувати, лаштуватни, на- 
лаштувати, налаштовува- 
ти, обмисляти, обмислити, 
виправляти, виправити, ви- 
ряжати, вирядити, строїти, 
вистроіти, ладнувати,улад- 
нувати. 

Снаряженіе (предметьт) -- ря- 
жа; (военноє) войовий рих- 
тунок; (двйствіе) лаштуван- 
ня,споряжання, рехтування, 
виряжання, виправляння. 

Снасть--(корабел.) кодина, ко- 
дола, линва, ціеєльма; (при- 
борь, инструменть) спра- 
вилля. 

Сначала -- уперел, спочатку, 
спотинову, передом, напе- 
ред, перше, перш, спершу, 
полереду, попервах, насам" 
перед. 

Снашивать, сносить--зносити, 
знести, позносити; пере- 
носити, перенести, пере- 
терпіти. 

Снесеніе--зкесення. 
Снигирь, пт. Руггпиіа уцчіда- 

гів--снігур, червонюх, сні- 
гурець. 

Снизу--знизу, здолу, спідспо- 
ду, зісподу, з дна. 

Снизьвать,-гать -- знизувати, 
Ж 



4 Сниманіе-Сніжить. 

знизати, нанизувати,-зати, 
винизувати, винизати. 

- Сниманіе -здіймання; скидан- 
ня. 

Снимать, снять -- здіймати, 
здійняти, здіймити, ски- 
дати, скинути; поскидати: 

(обувь) ззувати. ззути:(верх. 
платье) наддягатися,гтися: 

(голову) стинати,  стяти 
голову; (кожу) лупити, злу- 
пити, білувати, обілувати, 
драти, обідрати; (кору, ше- 
луху, кожипу) лущити, по- 
лущити, обкорувати, обко- 
рити; (ограду)  розгоро- 

жувати, дити; (пьнку) бар- 
мувати, збармувати, шу- 
мувати, зшумувати; (фото 
графію) світлити, усвітли- 
ти, фотографувати, сфото- 
графувати; (плань) пляну- 
вати,сплянувати(портреть) 
малювати, змалювати; (со 
стола) прибірати, - брати; 
(квартиру) наймати, най- 
няти. 

Снимокь--(фотогр.) світлина; 
копія, список. 

Снискивать,-кать -- набувати, 
-бути, (придбати, н-.дбати, 
заробляти,-бити. 

Снисходительность -- поблаж- 
ливість, вибачливість, по 
туральність. 

Снисходительньій, - о --побла- 
жливий, вибачливий, поту- 
ральний. 

Снисходить, снизойти- (кому) 
потурати, попускати,-стиг и; 

(на что) приставати, при- 
стати. 

Снисхожденіє ласка, ми- 
лость, полегк'сть; потуран- 
ня, поблажання. 

Снить, раст. Ведоробішт ро- 
аадтатіа--яглиця. 

Сниться -- снитися. 
Сница--розвора. 
Снова--знов, спотинову, зно- 

ву. 
бноотй -- (пряжу) снувати: 

(бвгать,. ходить) сновигати, 
вештатися. 

Сновидець--сновида. 
Сновидініє--сон, сновиддя. 
Снопь--сніп. 
Сноравливать,-вить -- прига- 

совуватн,-сувати)(кому) по- 
турати кому. 
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Сноровка--припасування. при- 
пасовини; зручність, сприт: 

- ність; потурання. 
Сносить, снесть -- односити, 

однести, повідносити; пе- 
реносити, нести, перетер- 
піти; (карту) скидати, ски- 
нути; вь росходь) спису- 
вати, - сати на видатки; 
(голодь) терпіти голод. 

Сноситьсй, снестись -- зсила- 
тися, зіслатися; (письмен- 
но) листуватися, злисту- 
ватися. 

Сносливьій - міцний, кремез- 
ний, кремізний; дужий, за- 
гартований, терплячий. 

Сносньй -- (что можно пере- 
нести) стерпний, витер- 
пний; (о водБ) прибутний; 
(о картв) скидний; (о по- 
житкахь) крадений; (о ціь- 
нь) помірний; (не плохой) 
нічогий, вічогенький. 

Снось--(терпініе) терплячість; 
(дома) розбір, розмур. 

Снотворньй--снодійний. 
і Снотолкованіе -- снотлумачен- 

ня. 
Снотолкователь -- відгадай- 

сон, снотлумач. 
Сноха--невіхна, невістка. 
Сношеніе -- зноєини, зсилки, 

стосунки. 
Снуровать-- шнурувати. 
Снурокь--привязка, силянка. 
Снурь--шнур. 
Снігирь, Руггіиіа руггішіа -- 

червонюх, снігур,  снігу- 
рець. 

Снфговой--сніговий. 
Сньгь-сніг) первьй -- обно- 

вець; только что випав- 

шій--пороша; обильно па- 
дающій--курделиця, курде- 
ля; мокрьй - флюта; навис- 
шій на ч. л.--навис, наві- 
са, навись; сь вьтромь зів 

шквира; глубокій--западь. 
Сніфлать--гризти, сушити. 
СнЬдньй--істовний. 
Снідокь, раст. Впігізси5 уші- 

дагіз -- свербитуз, бугила; 
А. зуіуезігів Ноїї.--борщів- 
ник. 

Снідь--наїдок, істовне, 
Сньжекь- сніжок. 
Снбфжина,-нка--сніжина,-нка, 
Сніжистьй--снігуватий, 
Синфжить--свіжити, 

їжа. 



СнЕжнобьльй--сніговобілий. 
Сньжньй -сніжний, сніговий; 

(о горб) сніговий; (погода) 
сніговиця; (о зимі) забої- 
стий, заметистий, товстий. 

Снюхиваться,-хаться - злига 
тися, позлигатися. 

Снятів-здіймання, збірання. 
Снятой (о молокБ)-збіраний. 
Снятокь, рьба 5аїто ерегіа- 

пи5-мільга, мілька, муль 
ка. 

Со-см.Сь. 
Собака - собака; борзая -- чу- 

храй, хірт, (самка) хорти- 
ця; бульдогь--британ; гон- 
чая -Гончак; ирландская -- 
меделян; крьмская - крим- 
ка; лягавая--вижел; ком 
натная, болонка--саща; па- 

стушья--чабанка, кундель; 
цЬьпная--ланцюговий пес. 

Собакарь--гицель. 
Собаченка -- собачка, 

цуцик, цуцак. 
Собачиться--гульвики справ 

ляти, байдики бити; сь 
кЬмь--лаятися, сваритися. 

Собачій--собачий, песький. 
Собачій зубь, раст. Егуїбго- 

пійт Фепз Сапіз 1. -- со- 
бачки. 

Собачій язьшь, раст. Супо 
діоз5"пп обіісіпаїе--зурка, 
чорнокорінь, собачка, со- 
бачий корінь. 

Собачка -собачка, песик, цу- 
цик, цюця; у оружія--ко- 
щок, язьчок, цінгель. 

Собачки (откусн. клещи) -ку 
сачка 

Собачникь -- псюрник; раст. 
Відепз (гіратійва--череда. 

Собачьи репьи, раст. Відеп5 
«гірагійа--череда. 

Собачьи пожитки, пометки, 
раст, Іерідішт гидегаїе -- 
вінички, зайчики. 

Собачья голова, раст. Зсго- 
рішціагіа подоза- -кукулярія 
підтинник; 5. адюабса -- 
ранник. 

Собес8дникь, - ца -- розмов 
ник, ця. 

Собесбдованіе--ровмова. 
Собеосвдовать- розмовляти. 
Собирвемьй- збірани: . 
Собираніе - вбіранина, вбіра- 

ниця, збіранкня, абір. 

песик, 

сквжмнобіл' Й Соболь, 

| Собиратель,-ница --збірач, ка 
| Собирательньй--вбірнин. 
; Собирать,-брать,-ся-- збірат»у. 

зібрати, назбрати, позбі 
рати, громадити, згромади 

ти, нагромадити, гуртува 
ти, згуртувати, купчити, 
скупчити, | госкуплювати, 
-ся; (приготовляться) зла 
годжуватися, злагодитися. 
ладнатися, наладнатису: 
(столпиться) | збурматися, 

| скупчитися; (соб-ся сь мь! 
| слями) зміркуватися, на 

і луматися; (соб-ся со срез 
ствами, сь силами) змог- 
тися, споружитися; (тро 

| гаться) ряхатися, зряхати- 
ся; (соб-ся сь деньгами) 
спромогтися | на | грош 
(соб-ся складками) набр 
жуватися, набрижкувати- 
ся: (ся вь дорогу) виряжа 
тися, вирядитися. 

| Соблаговоленіе--зволення. 
| Соблаговолить--зволити. 
| Соблавнивщійся, искушенньй 

(чьмь)--понажений (ка що). 
Соблазнитель,-ница - спокус- 

ник, ця, зводник,-ця. 
Соблавнительно--лакомо, ман- 

ливо, знадно, спокусливо, 
заласно, ввабно. 

| Соблазнительность -- манли- 
вість, спокусливість, знад- 
ність,  заласність,  зваб- 
ність, лакомість. 

Соблазнительньй,-манливи?, 
спокусливий, внадний, за- 
ласний, звабний, лакомий. 

Соблазвниться- повабитися. 
Соблазнь -- спокуса,  внада 

зваба. 
| Соблазнять, нить--спокушати, 
|  -зсити, знажувати, знадити, 
| зводити, звести, підманю 
Ї вати, нити, -нути, лакомити, 

злакомити. 

Соблюдать, соблюсти,--вахову 
вати, ховати, содержувати. 
-ж8ти, пильнувати, долиль 
нувати чого, глядіти, сте- 
регти, додержувати, жати. 

| Соблюденів -- додержування, 
заховання, содержування. 

Соболи--чатамисто, 
Сободій--чатамовий. 
Соболь, зббл. Михісіа 71Ьеїпа 

сіналена, 



Соболівзнованів--Совм'встность. 

Соболізнованів -- жаління, 
уболівання. 

Соболізнбвать -- уболівати, 
даліти. 

Соборньшй--соборний. 
Соборованів--маслдсвяття. 
Соборовать -- маслоснятити, 

маслувати. 
Соборь -- збір, зібрання; ка- 

тедра, кАТедральна церква, 
Собранів--зібрання; (сборище) 

абір, зібрання, збори; (чего 
либо, коллекція) збірка. 

Собранное--збіранина,  збіра- 
ниця. 

Собранньй--зібраний. 
Собратство--побратимство. 
Собрать--товариш, побратим. 
Собственникь, ца -- власник, 

зця. | 
Собственническій -- власниць- 

кий. 
Собственно-- власне, саме. 
Собственноручно --власноруч, 

саморуч, власноручно. 
Собственноручйкій -- власно- 

учний, саморучний. - 
Собственность -- власність, 

своєщина; см. Имущество. 
Собственньй--власний, прита- 

манния, притамний. 
Собутьшльникь -- горільчаний 

рат. 
Собьтіе--подія;  смівішное-чу- 

дасія; несчастн. случай 
-пригода. 

Сова, пт.--сова, кувик, кувік. 
Совать, сунуть--сОвати, всу- 

вати, всунути, пхати, впи- 
хати, упХнути,  тикати, 
ткнути, уткнути, тирити, 
потирити; утирити. 

Соваться--совганитися, сов: 
банитися, втручатися, 
встрявати, сунутися, пха- 
тися, телесуватися. 

Совершать, - шить -- робити, 
діяти,  удіяти,  сподіяти, 
чинити, учиняти, учинити, 
поводити, довести до зробу; 
преступленіе-заподіяти зло- 
чин; купч. крьпость--скла- 
дати, скласти умову куп- 
чого Запису; богослуженів 
-правити, одправити служ- 
бу божу. 

Совершаться,-шиться -- учиня- 
тися, нитися, діятися, спо- 
діятися. 
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Фовершенів -- доведення до 
зрббу. 

Совершенно--цілком, зовсім, 
овсім, овсі, згола, геть 
чисто, суто; (дочиста) до- 
щенту, | до-ціниру, | до- 
шниря,  до-шпенту,  до- 
шпенсту;- достаточно-задо- 
сить; -такь-так саиме, самі- 

сінько так, 
Совершеннольтіе--повноліття, 

повнолітність. 
Совершеннолітній-- повноліт- 

ній, станівкий. 
Ссоверішенний -- дозроблений, 

повний, цілковитий. 
Собершенство--дозробленість. 
Совершенствованіе- кращання, 

поліпшення, покращання. 
Совершенбтвовать - покращу- 

вати, поліпшувати;- ся-кра- 
щати, ліпшати. 

Совершитель,-ница -- викона- 
вець, - виця,  виконалець, 
-льниця. 

Совиньй - совиний. 
Совина стріла, раст. 5адіїіа- 

гіа задійаєбоїїа -- стрілиця, 
стріла водяна. 

Со вкусомь--усмак. 
Совладать,-діть - здоліти, здо- 

лати, змогти,  здужати, 
подужати, погулати, їосяг- 
ти, зволодати,  звладати. 

Совладілець -- сябер, сябро, 
співвласник. 

Совладьтель --співдержав ць, 
співвладарь. 

Совлекать,-влечь -- стягати, 
-гти, здіймати,-няти. 

Совмістимость --умістність. 
Совмістимкхій, 0--умістни», о. 
Совм'вститель,-ница -- семи- 

дільник, ця. 
Совмієтительньй --семиділь- 

ницький. 
Совибстительство--семиділь 

ництво. 

Совмістникь,-ца -- хупорник, 
-ця, супротивник,-пя. 

Совмістничать -- в супіріти, 
на перебій іти, мірятися. 

Совмістничество -- супорниц- 
зво, супротивиицто. 

Совмістно -- укупі, сумісно, 
разом, привкупі, сукупно, 
успільці, посполу, слільно, 
посділ, огулом, гуртом. 

"Совміотность -- сумістність, 
спільнібть. 
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Совмістньй--сумісний, спіль- 
ний, сукупний, гуртовий. 

СовміЬщать,-стить--сумістити, 
сувмістити. 

СовмЬщеніє--суміщення. 
Совокупленіє (сношеніє  по- 

ловь)--злягання; (соедине- 
ніе) влука, сполука. 

Совокуплять,-пить -- влучати, 
-чити, сполучати,-чити. 

Совокупляться,-иться --зляга- 
тися, злягтися. 

Совокупность--сукупність. 
Совокупньй, о-- сукупний. 
Совокь--шпола, лопатка, ківці; 

стусан, штурхан, штовхан. 
Совпадать,-пасть -- збігатися, 

збігтися, приходитися,прий- 
тися, траплятися, трапити- 
ся. 

Совпад-ніе--збіг. 
Совратитель,-ница --зводник, 

"ця. 
Соврать--збрехати. 
Совращать,тить -- зводити, 

звести, заолочувати,-чити, 
збивати, збити. 

Совращаться,-титься --зволо- 
чуватися,-читися. 

Совращеніе--зволочення. 
Современникь,-ца - сучасник, 

-ця, одночасник, -ця;тогочас- 
ник, ця. 

Современность-сьогочасність, 
сучасність; одночасність; 
тогочасність. 

Современньшй -- сьогочасний, 
сучасний; одночасний; того- 
часний. 

Совсвуь -- зовсім, 
геть чисто. 

Совістить,ся--Ссоромити, сти- 
дати,-ся. 

Совістливость -- сумлінність. 
Совістливьй, о -- сумлінний, 

о; соромливий, сором'яж- 
ний, 0. 

Совістно-- сумлінно; ніяково, 
сором, посоромно. 

Совістньй - сумлінний. 
Совість--сумління. 
Совітливьшй-- порадливий. 
Совітникь,-ца-- дорадець, дг- 

радниця, порадник, ця: (по 

сольства, члень  совіта) 
радник. і 

Совітньй -- ласкавий, друж- 
ній, згідний. 

Совітованіє--раяння. 
Совітовать, посовітовать 

цілком, 

Сеовмістньй -Соглашенів. 

радити, 
пораяти. 

Совітоваться, посовітовать- 
ся--радитися, порадитися, 

раятися, пораятися. 
Совітчикь,-ца --порадник,-ця; 

на дурное-злорадник,-ця. 
Совівть--(помощь) рада, пора- 

да; (соввщаніє) рада, нара- 
да; (ладь, согласіе) згода, 
приязнь. 

Совіщаніє -- радування, 
рада. 

Совіщательньшй -- дорадний, 
дорадчий; рьшающій - ух- 
вальний. 

Совьщаться--радитися, ралу- 
ватися, раду радити. 

Согбенньй -- згорблений, по- 
хилений, скорчений. 

Согласень--згода! добре! газ 
разді сількісь! 

Согласившійся--згоджений. 
Согласительньй -- порозумін- 

ний. примирливий, погод- 
ливий. 

Согласіє--згода, лад, лагода, 
"злагода; згода. покій, су- 
мир, єдність; згода, воля, 
призволення. 

Согласно -- (стройно) в лад; 
(мирно, любовно) у зголі, 

порадити, раяти, 

на- 

у злагоді, лагідно, в добрії 
злагоді, любо, любенько; 
(чего) згідно з чим. 

Согласньй -- ладний, склад 
ний; згідний з чим; (мир- 
ньй) злагідний, злагідли- 
вий; (грам.) приголосний; 
-ная буква- шелестівка. 

Согласованів--згодини. 
Согласовьшвать,-совать -- зго- 

джувати,-дити, погаоджува - 
тиу дити. 

Соглашать,-сить (кого на что) 
--єднати поєднати, нахи- 
ляти, лити до чого, хаме- 
нити, ухаменити; (кого сь 
кьЬмь) погоджати, - дити, 
згоджати, згодити. 

Соглашаться, ситься -- згод- 
жуватися, згоджатися, зго- 
дитися,  злаголжуватися, 
злагодитися,  пристявати, 
- стати на що, зволити, при- 

зволити, блажитися, побла- 
житися; порозуміватися,-мі- 
тися, погодитися, поєдна- 

"тися. 

Соглашеніе--(примиреніє, ус- 



. Соглядатай--Созлавать 

ловіе) згода, угола, тох'ї1 
порозуміння, "поєднання: 
(согласів, соизволеніе) зво- 
лення, призволення. 

Соглядатай--підглядник, роз- 
глядач, шпиг, підглядач. 

Согнувшись-- згинці. 
Согнутьій, дугообразньй - 0б2- 

дистий. 
Согріьвательньй -огрійливий 
Согріьвать,-гріть - загрівати, 

загріти, огрівати, огріси. 
згрівати, згріти. 

Согріваться, согріться - за: 
гріватися, загрітися, огрі- 
ватися,-грітися; о жидко- 
сти -- літеплитися, злітег- 
литися, теплитися, степлі 
тися. 

Согрьваюшій -- огрійливий: 
компрессь--пригрівка. 

Согрівшійся--загріли". 
Согріьшать, шить -- грішити, 

згрішати, згрішити. . 
Согрівшеніе--погріх. 
Сода, хим.- сода. 
Содержаніе--утримання, удер- 

жаяня; (иждивеніє) "ержи- 
во, кошт; (жалованіе) плат- 
ня, сембриля: (литер. про- 
изведенія) зміст. 

Содержанка--підбічниця, під- 
ложниця, приспанка. 

Содержатель, - ница -- госпо- 
дарь, господиня; трактира 
-- корчмарь, шинкарь; по- 
чтьг -- почтарь; типографій 
-- друкарь.: 

Содержательность -- змістое- 
вість. 

Содержательньй,-о -- змісто- 
вий,-о. 

Содержащес (вмістилище) -- 
укладовище. 

Содерживать, жать -- утриму- 
вати, мати, держати. удер- 
жувати; (что вь себБ) мі- 
стити в собі; (на своемь 
иждивеній)  Твоспитувати, 
-тати, контентувати, 
чувати. 

Содержимое -укладина. 
Содовьій-- содовий. 
Содомить -- галасувати, бучу 

збивати. ' 
Содомь--буча, галас, 

дер, колотнеча. 
Содроганіе -здрігання, трем- 

тіння. 
Єодрогаться,- гнуться -- здрі- 

тарми- 
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гатися, - гнутися, 
ся, струснутися. 

Соль ственникь, ца --см, со- 
дфиствовать. 

Сотьйствіє -допомога, спомо- 
га, запомога,  підпомуга, 
поміч, сприяння. 

Содіьйствователь, ница -- по- 
мішник,-ця, сприятник. тя. 

Содфиствовать спомага п 
кого, допомагати, прийти 
кому: причинятися до чого, 

Соединеніе--злука, злученчя, 
сполука, сполучення, з'єд- 
ночення. з 

Ссединенно -- спільно, разом, 
укупі. 

Соединенньй--злучений, спо- 
лучений. 

оединитель,-ница -- злучнин, 
-ця, сполучник, ця. 

Свединительньй злузчний, 
сполучний. 

Соєдинять,-ниться -- лучити, 
злучати, злучити, получати, 
-чити, сполучати,-чити, єл- 
нати, поєднати, єдночити, 
з'єдночити,-ся. 

Сожальніє ост жаль, жалощі, 
жаління, жалування, жал- 
кування. 

Сожаліть--жалкувати, жалу- 
вати, уболівати. 

Сожженіе--спалення, спалини, 
Сожиганіє -- палка, палення. 
Сожигать, сжечь -- палити, 

спалити. 
Сожитель, - ница -- чоловік, 

дружина; сожитець,-тиця, 
промішканець,-нка. 

Сожительство (совмістноє) -- 
промиткання. 

Сожительствовать -- проміш- 
кати. 

Сожитіе - промішкання. 
Сожрать--пожерти, ухекати, 

влигати, згламати, умопоти 

Созваніе--скликання. 
Созвучіе-- суголос; рима. 
Созву чньй- сугопосни»з. 
Созвіздіе--сузірря, співзір'я: 

Б. Медвідицпа віз; Близ- 
нецью-чепіга: Касіопея - бо- 
рона; Оріонь-косарі; ДЬвьг-- 
красна дівка; Плеядь-баби, 

- квочка, волосожар. 
Создавать -- творити,  утво- 

рити; (возвьщщать) спору- 
джати,-дити. 5 

трусити- 



34 

Созданіє--(все созпданное) тво- 
риво, твір, утвір, витвір, 
створіння; (процессь) тво- 
ріння, створіння. 

Создатель--творець; (основа- 
тель) фундатор, засновник. 

Соземець--земляк. 
Соземлевладілець 

сябро. 

Созерцаніе--споглядання. 
Созерцатель,-ница -- спогляд- 

ник, ця, споглядач, ка. 
Созерцательность -- спогля- 
дальність. - 

Созерцательньй, о -- спогля- 
дальний, о. 

Созерцать -- споглядати, 
глядати. 

Созиданіе-- творіння; будуван- 
ня. 

Созидатель,-ница 
Судівник,-ця. 

Созидать, создать -- творити, 
утворити; будувати, збуду- 
вати. 

Сознавать,-знать --визнавати, 
-знати, признавати,-знати; 
(себя) тямитися. 

Сознаваться, - знаться  (вь 
чемь)-признаватися, зна- 

сябер, 

зо- 

-- творець; 

тися до чого, узнаватися, 
узнатися. 

Сознаніє--узнання, признан- 
ня; о свідомість,  притом- 
ність. 

Сознательность- свідомість. 
Сознательньй, о--свідомий, о. 
Созріваніе -- достигання, до- 

зрівання. 
Созрівать,-Еть-достигати, до- 

стигти, постигати,-стигти, 
визрівати, визріти. 

Созрввшій--дійшлий, достиг- 
лий. « 

Созьватель,-ница -- скликач, 
-чка, скликальник,-ця. 

Созьвать, созвать - скликати, 
скликати, поскликати, 

спрошувати, спросити, по- 
спрошувати. 

Созьівь--склик, скликання. 
Соизволеніє -- призволення, 

зволення, призвіл, зізво- 
лення. 

Соизволять, - лить -- призво- 
ляти, призволити, зволяти, 
зволити. 

СоизмВримьй, о - вимірний, 
вмірний, о, 

Созданів--Сокрушаться. 

Сойка, пт. Саггиц5 діапаагіце 
--згоя, деряба, джеджора, 
баба. 

Соименникь--одноіменник. 
Соименньй--однойменний. 
Соисканів - конкурс. 
Соискатель,-ница--конкурент, 

-ка. 

Соискательньй-- конкурсовий. 
Соискательство-- конкуренція. 
Соискать--конкугувати. 
Сонтіе--злягання. 
Ссковой--соковий. 
Соколенокь--соколя,-тко. 
Соколикь- соколик. 
Соколиньй--соколовий, 

лячий. 
Соколиха--соколиха, соколиця. 

сокілка. 
Соколій--СОКСЛОВИЙ. 
Соколій перелеть, раст. Цбеп- 

їїапа сгисіаїа-тирлич, тов- 
стуха. 

Соколь, пт, Еаїсо депіі5- со 
кіл; Е. Іапіагіц5-раріг. 

Сокольникь, раст. Ніегаййит 
ріїо5ейа -- нечуй-вітер; Н. 
айтапіїасит - корсатка гір- 
ська. 

Сокольничій-- сокольник. 
Сократимость -- скоротність. 
Сокращать,-кратить -- укоро 

соко- 

чати, укоротити, скороча- 
ти, скоротити, зменшати, 
«шити; жизнь - вмалити 
віку. 

Сокращаться,-титься--покоро- 
чатися, покоротитися, ско- 
рочуватися, титися. 

Сохращеніе--скорочення, змен- 
шення, вкорочення, вма- 
лення. 

Со-рашенность  -- скороче- 
ність. 

Сокращенньй - скорбчений. 
Сокровенкньй, о -- таємний, о. 
Сокровище -- скарб. 
Сокровищница--скарбниця. 
Сокровищньй--скарбовий. | 
Сокрутина (вь ниткахь) --за- 

крутка. 
Сокрушать,-шить -- крушити, 

скрушити, трощити, потро- 
щити, розтрощити, розби- 
вати, - бити; засмучувати. 

тити, жалю завдавати, 

здати. 
Сокрушаться--крушитися, по- 

иватиса, журитися. 



Сокрушенів--С,омовів. 7 

Сокрушеніе -- ламання, тро- 
щення, розбивання; сиру- 
ха, журба. 

Сокрушитель,-ница--трошіль 
ник,-ця, руінник,-ця, бурін 
ник,-ця. 

Сокрушительньй -- руінниць- 
кий, бурінний. 

Сокь--сік. 
Солгать -збрехати. 
Солдатикь--жовнірик, салда- 

тик. 

Солдатка--жовнірка. 
Солдатскій--жовнірський. 
М'олдатство--жовнірство, 
Солдатчина--бранка; см. Сол- 

датство, 
Солдать -жовнір. 
Солевареніе--солирство. 
Солеваренньй - солярський. 
Солеварня--варниця, солярня. 
Солеварь--соляр. 
Соледобьватель -- коломиєць. 
Соленіє -- соління; квасиво, 

квасина. 

Соленость--солоність. 
Соленьшй--солоний. 
Солидарность -- згода, 

статність. 
Солидарньій, о--згідний, одно- 

стайний, о. 
Солидничать--старувати. 
Солидньй, о--статечний, стат- 

ковитий, о. 
Солильщикь--солільник. 
Солитерь, глиста Воібгіосе- 

ріаїцзя Іашз5-- стьожець; Тає: 
піа 50Їїит-ціп'як; (алмазь) 
солітер. З 

Солить--солити, 
Солкій--прасолоний. 
Солнечникь, раст. Неїіапіни5 

апицз І.- соняшник, сояш- 
ник. 

Солнечньй--соняшний, 
ний. 

Солнопекь --см. Солнцепекь 
Солнце--сонце. 
Солнцева сестра, раст. Сісрогі 
и Іпбубиз5 1. -- петрів ба- 
тіг. 

Солнцепекь - прмгрів. 
Солнцестояніе, астр.-- сонцо 

стан. 
Солнцецвіть, раст. Мейапіпе 

тит уцідаге Сагіб. -- піт- 
ник. 

Солньшко--сонечко. 
Соловей, пт. -- соловей, соло- 

одно 

сояш- 
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соловій, щувак, 

| Соловка--соловЧха. 
Соловушко--солове? ко. 

| Соловьиньй--солов'йдвий, со 
ловейковий. 

Соловіть--соловіти. 7 
Солодить --солодити. 
Солодковатьй -- солоденький, 

присолодкий, посолодкий. 
Солодковьшй корень,  раст 

Чусуггбіза діабта есбіпаіа І 
--Солодець, солодина. 

Солодуха--кваша. 
Солодь- солод, дрожжанка. 
Солодіть--солодіти. . 

: Соложеніе--солодіння. 
|Солома -- солома; ржаная -- 

житнянка, житниця; пше- 
ничная--пшенишниця; пле- 
теная для шлягь--плетян- 
ка, пліть; тертая негодная 
--мерва; мятая -- м'ялиця, 
мнялиця. 

Соломенньй -солом'яний, 
Соломина--соломина. 
Соломонова печать, раст. Соп- 

маїагіа роіудопарт--маслс 
вороняче, куп, курзілля; 
Роіудопаїцт плийійогит -- 
огірочник, огірошник. 

Соломорізка -січкарня. 
Соломотряска--соломовійка. 
Солонина--сопонина; изь ба- 

ранинь--пастрама. 
Солонка--сільниця, солянка. 
Солоноватьй--присолоний. 
Солончаковий--солонцювати й. 
Солончакь -- солотвина, соло- 

нець, заружжа. 
Соль-сіль; поваренная -- ку- 

хенна; каменная -- ледівка, 
ледянка, ледова сіль; ср: 
но кислая -- сірчан; сьрни- 
сто кислая--сірчак. 

Солянка, раст. Заїзоїа Каїі 1. 
--Колючка, курамй; солони 

ця (кушанье). 
Соляной--сільни 1. 
Сомнамбулисть--сновида, мі 

сячник. 

Сомнительность -- непевність, 
сумнівність. 

Оомнительньій, о -- непевний, 

сумнівний, о, 
Сомніфваться сумніватися, 

сумнитися, вагатися. 

Сомнініе--сумнів, непевність. 
Сомовина- сумовина. 
Сомовій -сумовий. 

вейко, 
тровлюк. 

І, 

І 
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Сомвь, рьіба 5Йигиз діапіз -- 
сум. 

Сонаслілникь,-ца -- співспад- 
ксємець. 

Сонливець - совько, сплюха, 
дрімлюга. 

Єонливость -- соннота; сонли 
виці, оспалість, дрімію 
чість. 

Сонливьй--оспалий, сплющий: 
грімаючий. - ії 

Сонмище - зборище; стовпище. 
Сонная трава, раст. Вігора 

Веїіїадопа - матриган. 
Сонникь--відгадай-сон. 
Сонньй -- заспаний, сонний; 

наводящій сонь -- дрімли- 
вий, 

Сонь--сон, спання; первьій -- 
первосни; время сна--ляго- 
ви, обляги. 

Соня-сонюга, сплюх, сплюха, 
сонько, дрімак. 

Соображать,-зить -- турувати, 
7 утурувати, міркувати, змір- 

кувати, розміркувати, до- 
розумовуватися, дорозуму- 
ватися, дорозумітися, ме- 
тикувати, роскомпонувати, 
мусувати, мізкувати; до 
умитися, приумітися, при- 
розуміти, ужамати, утями- 
ти, уторопати, утелепати, 
ушолопати, стямитися, тям- 
кувати, стямкувати. 

Соображеніе -- (разсудокь) тя- 
ма, тямок, глузд; (мньніє, 
взглядь) міркування,  по- 
гляд, думка, здання. 

Сообразительность -- ужамли- 
вість,  метикливість, уто- 
ропність, тямучість, кмет- 
ливість, тямність, тямови 
тість. 

Сообразительньй--ужамнини й 
метикливий, уторопний, 
кметливий, тямний, тямо- 
витий, тямкКиИЙ,  тямучий, 
тямущий. 

Сообразно--стосовно до, від 
носно до, згідно 3, ВідпоО- 

відно, 
Сообразность -- згідність з 

чим, відповідність. 
Сообразньй - згідний, відпо 

візний. 
Сообразовать - принатуряти,- 

-турити, стосувати, засто- 
сувати, погоджати, дити. 

зммь -СостзБтотногать. 

Сообща--спільно, укупі, ра- 
зом, гуртом, огулом. 

| Сообщать,-щить -- повідомля- 
(ти, мити, переказувати,-ка- 
| зати, ясити, з'ясувати, хва- 
| литися, похвалятися,-лити- 

І ся; (письменно) завідомля- 
І ти, мити. , 

| Сообщаться (сь кьмь)--уділя- 
| тися кому, вдаватися з 

ким, (письменно)  листу- 
ватися з ким: (о путяхь 
сооб..) сполучатися, чити- - 

|. ся, злучатися, читися. 
Сообщеніє, обьвленіе (кому)-- 

оповідь, об'явка, повідом- 
лення, оповістка, оголошен- 
ня; (заразь!) замечення, за- 
повітрення; (пути сообше- 
нія) шляхи, комуникація; 
(письмен отношеніе) заві- 
домлення; (сь кБмь) сто- 
сунок, з'язок. 

Сообщество -товариство, ком- 
панія, спілка, громада; (сь 

і кім) компанія. 
Сообщительность -- товарись- 

кість, 

| Сообщительньй -- товарись- 
кий: бо дорогахь, каналахь, 
сосудахь) сполучний, злуч- 

1 ний; | (ціьпь,  проволока) 
прудний. 

| Сообщникь,-ца --спільник,-ця, 
| співучастник,-ця. Я 
|| Сообщничество»» спільництво, 
Ї співучасть. 

і Соопекунь,-ша -- співолікун,- 
ка. 

4 Соорудитель,-ница -- фунда- 
тор,-ка, спорудник,-ця, за- 
кладач,-ка, засновник,-ця. 

| Сооружать, дить -- спорулжу- 
1. вати, спорудити, згороджу- 

і вати, дити, зриштовувати,- 

тувати, будувати, здбудува- 
і ти, мурувати, змурувати. 

Сооруженіе--споруда, будева, 
згорода. булівля; (процесь 
постройки) будування, став- 
лення. згородження. 

Сооствітственность - - відповід- 
ність. 

Соотвітственньй, о -- відпо- 
! відний, о. 
Соствіьтствованіе--відповідан- 

ня. 

і Соотвітствовать -- відпові- 
1 дати, 



Состечестпенникь- Соревнован)в. 

Состечественникь, ца -- зем 
ляк,-чка" 

Соотечественньй-- рідний. 
Соостносительньй, о -- рівно 

зглядний, о. 
Соотношенів - взаємини. 
Соостчичь--земляк. 
Соперникь, ца--супорник.- ця. 

супротивець,-виця, 
тивник,-ця. 

Соперничать--мірятися. кої 
куруват», на перебій іти 
іти взаводи з ким, перем. 
гатися, перемогтися. 

Соперническій -- супорним- 
кий, супротивницький. 

Соперничество-- супорництвс 
конкуренція, супротивниї 
тво. 

Сопечальникь--односум. 
Сопка--супуха. 
СоплеменВвикь,ца -- однопле 

менець,-ниця. 
Соплеменность -- одноплемен- 

ність. 
Соплеменньй -- одноплемен- 

ний. 

Сопли--шмаркотиння, шмар 
кота, шмарки,  шмарклі. 
смарклі, віскряки, лядьми 

Ссбпливець--см. Соплякь. 
Сопливица--см. Соплюкха. 
Сопливость сопливиці, 

шмаркатість, віскривість. 
Сопливьй--шмаркатий, смар 

катий, віскривий. 
Соплюха--шмаркуля, шмарко 

лиза. 
Сопля--шмарок, шмаркотина, 

віскряк. 
Соплякь--шмаркач, смаркач. 

віскривець, шмарколиз. 
Сопоставланіе--рівняння, зрів 

няння. 
Сопоставлять,-ить -- рівняти, 

зрівняти. 

Соправитель- співкермач. 
Соправленіе - співурядля. 
Сопрелільнь й сумеж 

прилеглий. 
Соприкасаться, коснуться 

доторкатися, кнутися, сти 

ко ий 

катися»кнутися, дстикати 

ся, доткнутися; (вь дни- 
женій) -- мелькатися -кну 
тися. 

Соприкосно»енів -- доторкнен 
ня, шоткнення. 

"оприкосновенность-- прилег 

супро : 

і лисвіт, 

45) 

причетність. 
Соприкосновенньй -- прилег 

лий, 

і лість, сумежність; (участігу 

І 

сумежний; причез- 
ний. 

Сопричастникь--см соучаст- 
никь. 

Сопричислять,-лить -- прилу- 
чати-чити, залічувати, чи- 

1! ти до; кь лику святьхь -- 
і усвячувати, усвятити. 
Сопроводительньй -- супро- 

відний. 
Сопровождать,-дить -- супро- 

волгити,-вести; товаришу: 
вати кому. 

Сопровождезіе--супровід: то- 
варишування. 

Сопротивительньй -- відпор- 
ний, супретний. 

Сопротивленіе--супор, огір. 
Сопротивляться, - виться»-опі- 

ратися, опертися кому, 
ставити, поставити опір, 
огинатися,опинатися, спин- 

чатися, баскаличитися. 
Сопротивляясь-- оп'р. 
Сопрівать,-пріть -- пріти, зі- 

пріти. 
Сопрягать, - прячь -- лучити, 

сполучити. 
Сопунь, нья--сопій, сопуха, 
Сопутствованіе -- сподорожу- 

вання. 

Сопутствовать-- сподорожува- 
ти, 

Сопініе--сопіння, сопіт. 
Сопіть -- сопти, фучати, фу- 

тіти 
Сорязм'рньій,-о -- ромірний, 

помірний, о. 
Соразмірять,-рить -- присто- 

совувати,-сувати, припасо- 
вувати,-сувати. - 

Соратникь -сповойовник. 
Сорванець -- верхолаз, 

тошник, урвіс. 
Сорвиголова -- шибайголова, 

зайлиголова, паливода, па 

щибеник,  шибе- 
няк, пробийголова, проби- 

зби- 

шака, уреиголова, урвипо 
ла, урвитель, шалтай. од- 
чайдуша, урвіс, урвень. 

Сорго обьшновенное, рас. Зог 
дпит уцідате -- просо ту- 
рєцьке. 

Соревнованіє -- конкуренція, 
супорництво, перебій, спів- 
завід. 
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С ревнователь, ница -- кончу- 
рент,-тка; споробітн»к,-ця. 

Сорикка -- смітина, запороха, 
порошинка. 

Сорить - смітити; (деньгами) 
роскомашувати, цинарити, 
гатити, сипати грішми. 

Сорная трава--бур'ян, хопта, 
хапло;  вьіпальшваємая 
поливо, поліття. 

Сорньй--смітний. 
Соровой--сміттьовий. 
Сорока, пт.--сорока. 
Сорокадневньй--сорокденний. 
Сорокальтів--сорокліття. 
Сорокалітній--сороклітній, 
Сороковой -- сороковий; день 

смерти--сороковини, соро 
чини. 

Єороконожка, наськ. Ішіи5 5со- 
Іорепдга ії Опізец5 тпига- 

-  гіце--стонога, стоніг. 
Сорокоприточка, раст. 

гава з5рісаїа- чернець. 
Сорокопуть, пт. Цапіц5 соїи- 

то -- чик, сорокуш, соро- 
кач, сорокоуз;--кргсноголо- 
вий, 1. гиви5-сорокопуст, ог- 
няник, сорокогуд. 

Сорокоусть--сорочини. 
Сорокь -- сорок, чотирдесять. 
Сорочка -- сорочка, кошуля; 

(в кот. родятся) повиточок 
Сортированіє -- Гетункування. 

Ас 

хухряння, сортування, пе- 
ребтрання. 

Сортировать -- гатункувати, 
хухряти, сортувати, пере 
бірати. 

Сортировка -- гатункозини, 
«хухрини, сортовини, гере- 
бери, перебірка. 

Сортировщикь,-ца -- гатунко- 
вець, виця, сортувальник, 
зця. 

Сорть--гатунок, сорт; первьій 
-- первак. чоло; послідній 
- послід. 

Совубежньй--сумежний. 
Сорь - сміття; (оть зерка) од- 

війка; (оть дерева) хамло 
Сосать- смоктати, цмоктати 

ссати, тягти. 

Сосватьвать,-тать - - сватати. 
засватати, посватати. 

Сосенка--сосонка; раст. Язра- 
тадо5 обісіпаїіз -- шпараш, 
заячий холодок. 

Сосиска--ковбасинка. 
СоскаїхСмочек, мізюк. 

| 
| 

' 

ФСоревнователь Составлять. 

Соскабливать, - скоблить 
скребти, вискрібати, 

. Скреб:и, повискрібати. 
«оскакивать,-скочить -- зска- 

кувати, зскочити, сплигу- 

вати, сплигнути, позскаку- 

вати, посплигувати; зскад- 

кувати, зскочити, злітати, 
злетіти, зорнути, зірнути, 

- Зринути, спорснути. 
-Оскальзьвать, соскользнуть 

---- Зсли. ати, знути, спорс 

нути; сорваться -- пошмор 

гом піти. 
Сосковьій-- пипковий, цицько- 

вий. 
Соскребать,-скресть -- вискрі- 

бати, вискребти; згрібати, 
згребти. 

Соскучиться--знудіти, знуди- 
ти я. 

Сослагательньй, грам.--гада- 
ний, (можливий, уявний 
(спосіб). 

Сосланіе--заслання. 
Сословіе--стан, шар, верства. 
Сословньй--становий. 
Сослуживець -- спослужець, 

сгослужник. 
Сослужить (службу)-у приго- 

ді стати, прислужитися 
кому. 

Сосна, Ріпиз 5іїме5ігів -- сосна, 
хвоя; (родь горной) Ріпи5 
тидни5 -жереп, жереб. 

Сосновка, пт.-пуночка. 
Сосновьїй -- сосновий, 

вий. 
Соснуть--задр мати. 
Соснякь - сосних. 
Сосокь--пипка. 
Сосредоточеніе -- зосереджен- 

ня, зосередкування; внима- 

нія -зуваження. 
Сосредоточивать, чить -- зосе- 

реджувати, дити, осередку- 
вати, зосередкувати; вни- 

маніе -- зуважуватися, жи- 

тися. 
Сосредоточиваться, зчиться -- 

зуважуватися, важитися 

Составитель- впорядчик, ск1а- 
дач, укладник. 

Составленіе--складання, упо- 
рядковування, укладання. 

Составлять,-вить -- складати, 
скласти, укладати, уложи 
ти; становити, встановити; 
(низь частей цілое) штуку 
вати, уштукувати. 

хвойо- 



Составной-- -оумьшлелиннь. 

Составной -- ставчатий, скла- 
довий, складаний. 

оставь -- (сложн. вещество) 
мішанина, суміш; 

С тіла) будова; (учрежденія) 
склад; (подвижной на жел: 
дор.) валковий склал. 

Состарить - зістарити. 
Состариться устарітися, 

устаріти, підтоптатися, при- 
старітися. 

Состарившійся -- устарілий; 
(прежде времени) -- заста- 
рений. 

Состегивать,гнуть--застібати, 
-бнути; состегать -- зшива- 
ти, зшити. 

Состояніє -- (положеніє) стан, 
становище; (иміЕніе, богат 
ство) добростаток, худоба, 
майно, маєток. 

Состоятельность --заможність, 
маєтність, худібність, за- 
сібність. 

Ссстоятельньй -- заможний, 
маєтний, маючий, худібний, 
засібний, матний. " 

Состоять (изь чего) -- склада- 
тися, мати в собі, містити; 
(гдф либо) бути, знаходити- 
ся, матися. 

Состояться -- відбутися, 
ятися, счинитися; 
виданому бути. 

Состраданіе--жаль, 
змилування. 

Сострадатель,-нрца-- жалібник, 
-ця, жалісливець,-виця. 

Сострадательность - жалісли- 
вість, спочуйливість. 

Сострадательньй -- жалісли 
вий, спочуйливий. 

Сострадать -- жаліти, жалува- 
ти, уболівати. й 

Состригать,-стричь--обстрига- 
ти,-ГТи. 

Сострить-- прикласти. 
Состроить-збудувати, виста- 

вити. 

Состряпать -- зготувати; упо- 
рати, утяти, уіикварити. 

Состязаніе -- перемоги, змаган 
ня, спозавід. 

Состязатель, -ница -- спозаві 
дець,-дниця. 

Состязательньй -- змаглиний, 
спірний. 

Состязаться- -змагатися. 
Сосудистьй -урідищавий:-тая 

оболочка-жилова оболонка 

вді- 
вийти, 

жаління, 

(физич. 

| 

Сосудчатьй--урідищовий. 
Сосудь --посудина, начиння; 

кровеносньй--урідище, жи- 
ла; для сьпучлВль-усипище; 
для перегонки водки-пере- 
пуст; полньй-повниця. 

Сосулька (ледячая) -- буруль- 
ка, кляк, шаделина, оша- 
дина, копень, цомпель, за- 
мерзляк, ожеледець; собир. 
-ожльоди,  ожелест, оже- 
лець. раст. Іапішт атріе- 
хісаціе--кінська м'ята. 

Сосунь--сисак, сисун. 
Сосцевидньй -- пипкуватий; 

отростокь-пагірокпипковий. 
Сосчитьсвать, -тать -- зрахову- 

вати, зрахувати. 
Сосідка--єусідка. 
Сосідній--сусідній; смежньй»- 

прилеглий. 
Сосбдскій--сусідський. 
Сосідство--сусідство. 
Сосвдушка--сусідонька. 
Сосідь--сусіда, омежник. 
Сотвореніе -- утворення, тно- 

риво. 
Сотворить -- утворити, ство- 

рити. 
Сотенньй--сотний. 
Соткать--виткати, уткати 
Сотліть--зітліти, потліти 
Сотникь--сотник. 
Сотничій--сОтницький, сотий 

ковий. 
Сотня - сотка; сотня. 
Сотоварищество -- товариство. 

спілка, компанія. 
Сотоварищь--товариш, спіль- 

зник. 

Сотовьй - сцільниковий, 
Сотрудникь, -ца--співробітник, 

-ця. 
Сотрудничество -- співробіт- 

ництво. - 

Сотрясать,сти--трусити, стру 
сити, струснути. 

Сотрясаться,-стись --двигати- 
ся, лвигнутися, двигтіти, 

движати, задвигтіти, зад- 
вижати. 

Сотрясеніе--двигіт, двигтіння 
струс 

Сотскій--соцький. 
Соть--сцільник, щільник; 11?- 

ду-забоцень, плястер. 
Сотьй--сотній. - 
Соумьшленіе--спільництво. 
Соумьпиленникь -- сгільнох, 

змовиик, полигач, з'єдник. 
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Соумьшлять, лить - умишгя- 
ти, слити, накладати. 

Соусникь--підлевниця. 
Соусь -- підлева; на курин. 

бульонь-софорок; куриньй 
кисльй-сокове. 

Соучаствовать--брати участь. | 
Соучгстів-- співучасть. 
Соучастникь--сумісник, сгіль- 

ник, співучасник, полигач; 
вь заговорі-з'єдник. 

Софа--канапа. 
Соха--соха. 
Сохатьй, зоол. Сегуц5 аїсе5-- 

лосунь. 
Сохнуть-- сохти, схнути; худ 

нути, марніти; (о избахь) | 
смагнутни. 

Сохраненіє--схов, схоронення. ! 
ховання, захов, заховання, 
сховок, схованка. 

Сохранитель,-ница -- схорон 
ник, ця, заховник, ця, за 
ховаленик,-ця. 

Сохранительньй -- заховаль- 
ний, 

Сохранность-- цілість. 
Сохранньй--цілий. 
Сохранять,нить -- хоронити, 

схоронити, берегти, збері- 
тати, зберегти, дохочувати. 
-ховати, усокотити, завару- 
вати. 

Сочевица, раст. Огоби5 уєг- 
пи5 -- черевички, тропник, 
сердешна трава. 

Сочевникь весен., раст. Ого 
Би8 аїбце--чистець, гівник. 

Сочельникь, свят-вечір, 
багат-вечір, багата кутя. || 

Сочетаніе- злукувачня, спіл- 
кування. 

Сочетать -- злукувати. зспіл 
кувати. 

Сочетаться (бракомт)-- одру 
житися, побратися. 

Сочиненіє (творчество)-- твор 
чість, компонування, скла 
дання; (произведеніє) пи 
сання, твір, композиція. 

Сочинитель,-НИца -- писемен 
ник, ця. 

Сочинять, нить творити, 

утворити, писати, напи 

сати, компонувати, ском- 

понузати; (вьідумьвать) ! 
вигадувати, вигадати. Ї 

Сочить--точити, цілити. 
Сочиться -- цянути, соктіти, 

спезити, цідитися. 

і Спаленньй -- 

Соумьиилять--Спальньй, 

Сочлененіе (колінноєе) чиколо- 
ток, чиколоцок, чиколонок, 

щиколодок зчленоваття. 

| Сочлень--співчлен. 
Сочленять,-нить -чиколодити, 

счиколодити. 
Сочность--соковитість. 

Сочньй, о--соковитий, 0. 
Сочувственньій, о-спочутний, 

співчулий, о. 

Сочувствіє -- спочуття, слів- 
чуття. 

Сочувствовать -- співчувати, 
спочувати. 

Сочувствующій м-- спочутний 
спочуйливий. 

Сошествів-- схід 
З) Сошникь--леміш. 
Сощипьвать,-пнуть -- обскубу - 

вати,-бнути, пообскубувати. 
Соювки (у сапогь)--кипи. 
Союзникь,-ца -- спільник, ця 

помогающій свовю Силос 
- потужник. 

Союзническій --спільницький. 
Союзньй--спілковий. 
Союзь--Сспілка; грам.-злучник, 

сполучник. 
Соя, пт. Согуц5  фдіапдагіц5 

--деряба, джелжора, згоя, 
баба; Саггиїш5 | дізпдаги5 
-кукша. 

Спаданюе--спад. 
Спадать, спасть--(о листьяхь, 

плодахь) опадати, опасти; 
(о шерсти, волосахь) вила: 
зити, вилізти, линяти, зли- 

няти, о облазити, облізти; 
(обь опухоли) тухнути, сту- 
хати, стухнути. відтухати, 

-тухти; (о воді) зіходити, 
зійти, меженіти,  змемсе- 
ніти, убувати, убути, збу- 
вати, збути; (оморозь, жарь) 
злигти, злчгнути, пересіда- 
тися, сістися; зменшатися, 
-шитися. 

Спаденіе -- спад; зменшення. 
Спазмодическій - спазмовий. 
Спазмь, мед.-корчі. 
Спаивать, спаять-- лютувати, 

злютувати: споить - спою- 

вати, сгпоїти. 
Спайка--лют, злютованка. 

спочивальний. 
Спаленньй--спалений. 
Спалзьвать, сполати-злазити, 

злізти, позлазити. 
Спальньй--спочивальний,лож- 

ничний, 5; 



Спальня--Спихивать. 
- 

Спальня--ложниця, 
спочивальня. 

Спанье--спання. 
Спаржа, раст. Аврагадиз оїїї 

сіпаїів-заячии холодок, хо 
лодець, шпараг, холодок: 

Азврегидо ргоситЬец5-остри- 
ця 

Спаржевьй--шпараїовий. 
Спаривать, спарить-парувати, 

спарувати. . 
Спархивать, спорхнуть--пур- 

7 хати, спурхнути. 
Спарьвать,  спороть- спорю- 

вати, спороти. 
Спасаніє -- рятування; (осво- 

божленіе) визволення. 
Спасательньй--рятувальний. 
Спасать, спасти -- рятувати, 

урятувати, порятувати, за- 
рятувати, зрятувати, обря- 
тувати, визволяти, визвог 
лити. 

Спасаться, спастись -- вибав- 
лятися, вибавитися, ряту-: 
ватися, урятуватися, виз- 
волятися, визволитися. 

Спасеніе -- рятунок, поряту- 
вання, порятунок, визвіл. 

Спасибо--спасибі, дякую, дя- 
кувати. 

Спаситель--поратівник, рятов- 
ник, рятун, визвольник, 

Спасительность --спасенність, 
рятовничість. 

Спасительньій --спасенний, ря- 
товничий. ж 

Спасовать--пасувати; уступи- 
тися, 

Спать--спати;  (крвпко)рути- 
ти (насмьшл.) 

Спахивать,-хать-- орати, з'ора- 

ти. виорати; спахнуть-здму- 

хатизгхнути. 
7 пашка-- оранка. 
опекаться, спечься -запікати- 

з ися,-пектися. 

Спектакль- вистава, спектакль, 
« пехулировать--спекулювати. 
Х пекулянть -- спекулятор. 

Спекуляція спекуляція. 
Спеленать-- сповити. 

- перва-уперед, спершу, по- 
переду, наперед, перше, 
попервах, передніше, перс- 
дом, спочатку. 

Спервоначала --спотинову. 
Спереди - спереду. 
Спертость -задушність. 

ліжниця, 

461 

Спертьмй (воздухь) -задушний; 
сущ.-сопух. 

Спесивець, вица--гордій, гор- 
дівниця, пишак,-чка, принда. 

Спесивиться--приндитися, хи- 
зуватися, бутати, пиндю- 
читися, гордіти, пишатися, 
гороїжитися, пизитися. 

Спесивость--приндивість, буг- 
ність, кокошність, пиндюч- 
ність, пиндючливість, пиха- 
тість. 

Спесивьй--бутний, кокошний" 
пихатий, пиндючливим" 
тиндючний, приндивий, 

Спесивіть--пихатіти, бутати. 
Спесь--бута, форс, принда, пи- 

ха, пинда, чвань; барская, 
раст, Гусіпіз сНаїседопіса- 
зірки. 

Специфическій--специфичний, 
Спеціалисть -митець, спеція- 

лист. 
Спеціальность"-фах. 
Спеціальньй -- фаховий; спе- 

ціяльний. й 
Спецін--зілля, ліки. 
Спечь, -ся--спекти,-ся. | - 
Спивать, спить -- надпивати, 

пити;-ся--роспиватися, -пи- 
тися. - 

Спиливать,-лить --спилювати, 
-ляти, надпилювати,-ляти. 

Спина--спина; хирбет, хреб- 
тина, хребет, тило, похреб, 

Спинка--спинка. 3 
Спинной--спинний, спинковий, 

хребтовий; мозгь- триж. 
Спираль -- спіраль, безконеч- 

ник, безконешник. 
Спиральньй--спіральний. 
Спирать, спереть -- спихати, 

зіпхнути; стискувати, стис- 
нути. 

Спирея, раст. Зерігасеа Чітагіа 
- лабазник, тавелга, 

Спиртовьи-- спиртовий. 
Спирть-спирт. 
Списокь--спис. реєстр. 
Списьватель- списувач. 
Списьвать, списать --перепи- 

сувати, - сати, вопіювати, 
скопіювати; (красками) пе- 
мальовувати, теремалю- 
вати. 

Сп исьваться, саться --писту- 
ватися, злистуватися. 

Сп'хивать,хнуть -- зсувати, 
зсунути. 
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Спица -- шпичка, патик; (вя- 
зальная) дріт; (ежа, дЙКо- 
браза) голка; (вь колесф) 
шприх, шпряка. 

Спичечница--сірнишниця. 
Спичечньй--сірниковий. 
Спичка -- сірник; обгорілая- 

а сірничка. 
Сплавка--фтоплини, стоплен- 

ня (металла); сплавачка, 
сплавляння (ліса). 

Сплавлять,-вить -- (металльш) 
стоплювати, - пити; (лЕсь) 
сплавляти, гнати. 

Сплавной--сплавний. . 
Сплавокь -- см. Сплавь (ме- 

талла). 
Сплавщикь (плотовь)--оснач, 

сплавник, плотарь. 
Сплавь- (металла) стоплени- 

на; (ліса) сплавачка, сплав- 
ляння. 

Сплачивать, сплотить (плот- 
нич.) -- споювати, споіти, 
збивати, збити, глобити, 
зглобити. 

Сплеснивать, снить (веревку) 
--сплітати, сплести. 

Сплеснуть (воду)--схлюпнути. 
Сплетать, сплесть--сплітати, 

сплести, посплітати; набрі- 
хувати,-брехати, понабріху- 
вати, плескати, наплескати. 

Сплетеніе--спліт, заплітка. 
Сплетникь,ца -- плетун, ха, 

брехач,-чка, байчар,-ка. 
Сплетничать --плескати, пле- 

сти, брехати, обмовляти, 
пльотки робити. 

Сплетня--поговір, поговірка, 
набілка, пересуд, торохта, 
тільотка, плетка, обмова. 

Сплинь--хандра. 
Сплоченів--зглобини, споіни, 

злучення, з'язання. 
Сплоховать-- хибнути. 
Сплошной -- суцільний, 

плічний, одномастні 
Сплошь--узапліш, узаміт, су- 

спіль, заспіль, загалом, су 
ціль, суцільно, суплош. 

Сплутовать -- змахлювати, 
сшахрувати. 6 

Спльвать, спльсть -- сплива- 
ти, сплинути. 

Сплюснутьй -- см. Сплющен- 
ньи. 

Сплющеніе - уплескиння. 
Єплющивать, сплюєснуть -- 

рряплющувати, приплющи- 

пос- 

Спица- Спермнья 

ти, уплескуватн, уплеска- 

Сплющенньй  --  плюсклий, 
плюский. х 

Сплющиться --поплюскнути. 
Сплясать--протанцювати. 

Сподвижникь,-ца-- спотрулов 
ник, ця. 

Сподличать -- гадючку 
нути. 

Сподоблять,-бить -- приподоб 
ляти, добити. 

Сподручньй,о -- похватний, 
поплічний, наручний, до- 
гідний, о. 

Спокойньй, о -- супокійний, 
спокійний, упокійний, ти 
хомирний, о. 

Спокойствіе--спокій, супокій, 
упокій, отихомирство; ла 
года. 

Споласкивать,-снуть -- сполі- 
скувати, скати. 

Сползать,-вти--злазити, зліз 
ти. 

Сползаться, сползтись- зла- 
зитися, злізтися. 

Сполна--устіль, цілком, впов 
чі, усе. 

Спора, бот.-розрода. 
Спорангій, бот.-розродище. 
Спорить--змагатися, сперечл 

тися, суперечитися, скозу 
ватися, гтрахтуватися, пе 
резбиватися. 

Спориться -- ладитися, посу- 
ватися, поступати. 5 

Спорливость -- змагливість, 
заривкуватість,  супереч- 
ливість, звадливість, не- 

згодливість, зарічаність. 
Спорливьй -- змагливий, за- 

ривкуватий, суперечливий, 
звадливий, незгодливий, 
зарічаний. 

-Спорньй,о -- перечний, сі е 
речний, о; (о землі) поз- 
вовий. Е 

Спортсмень--спортовець. 
Спорщикь,-ца -- суперечник, 

ця, звадник, ця, змагали- 

ник, ця. 
Спорь--змага, суперека, супе 

речка, змагання. пря; ссо 
ра--бреверня, колотнеча. 

Спорьй, о- корисний, прибут 
ковий. 

Спорьшжнья,  раст. 5сіегоїйиг 
сіауц5--хліб старні, ріжки 

вки: 



Ст. а9иосте -Єпвши. 

раст.  цойигт іеппціепіит 
1.-кукіль. 

Способность- хист, хисть, ке- 
бета, кеба, кибета. кибисть, 
кибіт здібність, здатність. 

Способньй - кебетливий, ке- 
бетний, кебітливий, кебіт- 
ний, здібний, здатний, хи 
стовитий, стіпний, тімаш- 
ний, наданий, удобенний. 

Способствовать сприяти, 
погоджати, допомогати, 

спомагати; причинятися до. 
Способь--ярмис, ярміс, ярміз, 

чин, роб, побит, лад, сіто- 
сіб. 

СпоспБшествовать -- спорити, 
сприяти, спомагати, допо- 
магати, причинятися до. 

Спотькаться, кнуться -- шпо- 
татися, зашготатися, по 
щпотатися,  спотикатися, 
спіткнутися, спотикнутися, 
спотикнути. 

Спотькающійся--спотикайло. 
Спотькаясь--спотикача, спо 

тич, наспотич, наспотич- 
ки, кумільга. 

Спохватьваться, титься--зди- 
влятися, здивитися, сха- 
менутися, стямитися, оха- 
менутися, скидатися. 

Справа--з правого боку. 
Справедливость -- справедли- 

вість, прандивість; слуш»- 
ність. 

Справедливьй -- справедли- 
вий, правдивий; (о доказа-. 
тельствь, замьЕчаніи, 
ступкб) слушний. 

Справка (свіБдініев, вьписка 
низь дівла)- довід, довідка; 
ку наводить -- довідувати- 

ся, довід, ку брати. 
Справляться-виться, - справу- 

ватися, усправуватися, до- 
зідуватися,-датися. 

Справочньй--довідний, довід- 
ковий, інформаційний. 

Спрашивать,-сить-- запитува- 
ти, запитати, питати, пи- 
татися, спитати; домага- 

тися, вимагати; другь дру- 
га--перепитуватися. 

по- 

Спринцовка- прискавка, си- 
кавка. 

Спроваживать,-водить -- ви- 
проважувати, випроводити, 

- здихатися кого. 
Спроста--попросту, просто. 
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Спрось -- попит, попитання, 
покуп, брачка; запит, за- 
питання. й 

Спрьгивать, гнуть зак сплигу- 

воти,гнути, посплигувати. 

Спрьскивать,-снуть -- кропи 
ти, скропити, 

Спрягать, грам.--часувати. 
Спряженіє, грам. --часуван 

ня. 

Спрямленіе--випростовання. 
Спрямлять,мить-- випросто 

вувати,-тувати. 

Спрятать, ся -сховати, захо- 
вати, переховати,-ся; прію- 
тить, ся--прихистити, -ся. 

Спрять--хованка, схов, схо- 
. Вок, схованка. 

Спугивать,-гнуть -- полодхати, 
сполохати, посполохувати, 

полошити, сполошити, пе- 
реполошити, 

Спускать, спустить -- спуска- 
ти, спустити, випускати, 
випустити; сточувати, сто- 
чити, сціжувати, сцідити. 

Спускаться, спуститься--спу- 
скатися, спуститися; зда- 
ватися, здатися. 

Спусковой--(затворь) застав 
ка, опуст; (собачка) кощок, 
язичок, цінгель. 

Спускь -- (водь) спуст; (для 
прохода, провзда) схильк, 
узвіз; (водяном) гинва; (жи- 
вотньхь) парування; (мазь) 
вісколиво; (потворство) по- 
пухк, потур, потоля. 

Спустя -- згодом, згодя, зго- 
"дившщи, потім, опісля, пе- 
регодя. 

Спутникь,-ца--супутник, ця. 
Спутьваніе--плутання. 
Спутьвать,-тать - плутати,по- 

плутати, заплутати; зби- 
ватися, збитися. 

Спьяна - поп'яному. 
Спфвка--співанка. 
СпЬльй--стиглий,  доспілий. 
Спіть, зрать--стигнути, спі- 

ти. 

Спьть--проспівати. 
Спьться--зспіватися, 
опьхь--тороп, поспіх, нагал. 
Спвшинвать,-спЕшить - зсажу- 

зати, зсадовити з коней. 
СпЬшить -- швидкувити, пос- 

пішати, борзитися, квапи- 
тися, хапатися, швидкати, 
шатувати, сохтувати, ус- 
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пішати, кваплятися, пилу- 

вати, хвостатися. 

Спішка -- хапатня, хапанка, 
хапанина, хапання, тороп. 

Спьшно-нагально, прикрот- 
но, шандко, хапком, хвать- 
кома, хапко, похватком. 

Спьшность нагальність, 
швидкість, прикротність. 

Спьшньй -- нагальний, швид- 
кий, прикротний, скорох- 

вацький. 
Спялить -- поцупити. підцо- 

брити, угабнути, ухабнути, 
підгибати. 

Спятить--не долержати сло- 
ва; сь ума -- збожеволіти, 
з глузду зсунутися. 

Спячка-- сплячка. 
Сработать -- зробити, 

струвати. 
Сравненіе -- порівняння, при- 

рівняння, зрівняння. 
Сравнивать,-нить себя -- при- 

рівнювати, прирівняти, по- 
рівнювати,-няти, 0 зрівню- 
вати,-няти. 

Сравниваться,-ниться- -дорів- 
нювати,няти, кому, доті- 
кати,-дотекти. 

Єравнительно (сь кім», чем») 
-- проти кого, чого. 

Сравнительньй -- порівняль- 
ний. 

Сражать,зить--побивати, по- 
бити, стинати, стяти. 

Сражаться,-зиться -; переби- 

змай- 

ватися, битися, боротися, 
битися. 

Сраженіє-- баталія, бій, по- 
бій, 

Сразу-одразу, ураз, лораз. 
доразу,  однораз, ббсіч. 
спрожогу, укруть, заразом. 

Срамить--сорбмити, сорому 
завдавати, ганити, двіць 
кувати, гудити, ганьбити. 

Срамникь,ца -- соромітник. 
-ця. 

Срамнеьій,-о -- СТИДКИЙ, СОро- 
мітний,-о. 

Срамь--сбром, соромота. 
Срастаться. сростись--зроста- 

тися, зростися. 
Сращеніе--зростини, зроснен - 

ня. Я 
Сращивать,-стить -- зрощува- 

ти, зростити. 
Сребренникь--срібняк. 
Сребровидньй- сріблястий. 

Спішка- Срьвать. 

Сребролюбець -- срібчолюб, 
грошолюб. 

Сребролюбивьй -- срібнолюб 
і ний, грошолюбний. 
Сребролюбіе-- грошолюбство. 
Среда-- (день) середа, (веще- 

ство, тЬло) осередок, се- 
редовище; (общество) то- 
вариство, оточення. 

Среди--бсередь, серел, 
ред. поміж. 

Средиземньй--середаємний. 
Средина- середина, осередок, 

щирина. 
Срединньй--осередній, посе- 

редній, осередковий. 
Среднеріковьій -- середнєвіч- 

ний. ' 
Средневіковве--середні віки. 
Срегній - середній, посередній, 

посе- 

середущий,  середульший: 
уміренньй-помірний;  ма- 
тем. пересічний. 

Соедогрудіе -діафрагма. 
Срелоточіе--осередок, щири- 

на, осердок. 
Средственньй--серелній, по- 

мірний. 
Срелство- спосіб, ярмис, яре 

міз, спромога, можність;-ва 
кь жизни-засоби, кошти;-ва 

передвиженія -- засоби до 

руху. 
Срисовьвать,"ссвать -- пере- 

мальовувати,-лювати. 
Срогтникь,-ца- родак,-чка. 
Сродниться -присвоітися, по: 

рідимтися, споріднитися, 
Сроцньй-питомиїї; властивий. 

Сродство--покревність; (род- 

ственники) рідня: (тЕль, 

веществь) свояцтво, спо- 
надність: (звуковь) суголос. 

Сродясь--зроду. 

Срокь -- термін, реченець, 
строк. 

Срестись--зростися. 
Срочность--терміновість, ре- 

ченцевість, строковість. 
Срочниьй, с--терміновий, ре- 

ченцевий, строковий, о. 

Срубатьубить -- зрубувати, 
-бати, стинати, стяти, по- 
зрубувати, постинати. 

Срубка- -зруб- 
Срубь--ощеп'колодезньй-- ця 

мриння, цямра; ниже по 
поверхн. земли--покліть. 

Срьвать, сорвать--вривати 



Срьзаться-- Юталхилаться. 

зірвати, уривати, уоаати. 
увірвати. 

Сриьваться, согваться--урива- 
тися,  зорнут зірнути, 
зринути, спорснути. 

Срьвать, срьгть -- скопувати 
потни. 

Срьвь--зривання, 
Срьтіе - скоп. 
Срьзокь--різанка, утинок. 
Срьзь--зріз, переріз, пере- 

пуст, переруб. 
Срізьвать,-зать -- зрізувати, 

зірвання. 

-зати, стинати, стяти, зіт- 
нути. 

Сріьтеніє  (праздникь) -Гром- 
ниці. 

Сряду--один за другим, пос- 
піль. 

Сряжать- см. Снаряжать. 
Ссадина -- садно,  уразка, 

шмугля, шмульга. 
Ссаживать, ссадить-- висажу- 

вати, висадити; - ся-висі- 
дати, висісти; (о ткани) 
збігатися, збігтися. 

Ссаднить--шмугляти, шмуль- 
гати, шмуляти, збити. 

Ссасьшвать, ссосать-висисати, 
виссати. 

Ссовьвать, ссунуть--спихати, 
зіпхнути. 

Ссора-свара, звада, незмир, 
свар, шпосвар.  госварка, 
кавза, котора; легкая-рос- 
тирка, кгніванка; крупная 
-чвара, буча, колот, колот- 
неча, каламут, бреверня, 
броварія. 

Ссорить--сварити. 
Ссориться--звадитися, свари- 

тися, цотатися, клопитися, 

заїдатися, колотитися. іс- 
тися; (о домашнихь) мор- 
квасити. 

Ссорливьи-озвадливий, свар- 
кий. 

Ссорщикк- агалливець, чвар- 
ник. М 

Ссуда--позика, позичка. 
Ссудньй--позичковий, 
Ссужать, ссудить- позичати, 

уозичити, спосужати, спо 
судити. 

Ссучивать, - ить - Зсукувати. 
зсукати, усукувати,  усу- 
кати. 

Ссьлать,-спать- -засилати, за- 
слати, правторити, заправ- 
торити. 
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-ься, сослаться--здаєа- 

тися, здатися,  поклика- 
тися, - Кликатися, посила- 

тися,-слатися. 

Ссьгтка -заслання; покликач- 

ня; дописка. 

Ссьльньй--ззасланець. 
Ссьтать, ссьтать -- зсипати, 

зсигаги, позсипати. 

б Осьхаться, ссохнуться -- зси 

хатися, зсохтися, позсиха- 
тися. 

Ссфбдаться, ссбсться (о сук- 
а нь) -збігатися, збігтися. 
Оськать, ссьчь стингти, 

стяти, зітнути. 
Ставать, стать -- ЗРОдитисСя, 

звестися; зупинятися,-ни- 
4 тися, спинЯтися, - нитися; 

| починати, почати, заходи- 

тися, - дитися; вистачати, 
вистачити. 

Отавень (вешнякь) -- застав- 
І ка; (оконньй) віконнкця; 

(опусхной | вь  прилавкі) 
ляда. 

| Стачзить--ставляти; (постаг- 
І лять) постачати; (ва, печ.) 
ї застановляти; (на видь) 
! звертати увагу: (ограду) 
і городити; (ребромь,стоймя) 
і -- сторчити, сторчувати, 

сторцювати: (кому вь счеть) 
і писати на чий Якошт; (во 
| фронть)-- шикувати; (льса) 
І риштувати. 
" Ставка- (командующаго вой- 
|  сками) кіщ; (очная) -- звід- 
І ня, зводи; (вь игрб) кін 
: Ставленникь -прозеже. 
Стадньшй--отарний. 
Стало- (корови) череда; (ло- 
шадей) табун. (птиць) 
зграя: (овець) -турма, ота- 

' ра, баранта; (свннеі) ва- 
' тага. - 
' Станвать, стаять я» "ганути, 

стати. 
Стайньй--зграйний. 

|| Стаканчикь - склянчина, скля- 

ночка. 
Стакань -- склянка, шклян ка, 

скляниця, шкляниця, пу- 

гарь. 
Стакиваться,-кнуться -- змов- 

лятися, змовитися, злига- 

тися, полигатися. 

Сталистьшй--крицюватий. 
Сталкивать,-кнуть - спи»? 

І 

| 
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зіпхнути; - ся -- стикатися, 
стикнутися. 

Стало бьть -- виходить, тоді. 
Сталпливаться - питься-юрби- 

тися, з'юрбитися, купчи- 
тися, скупчитися. 

Сталь--криця; закаленная -- 
дулевина. 

Стальникь вьгсокій, раст. Опо- 
піз Бігсіпа-царь-зілля, ді- 
виян. 

Стальной-крицевий,крицяний; 
цвьть--сивозалізний. 

Стамеска--долотце, різець. 
Станица (поселеніе) - станиця. 
Становиться--(на коліни) ста- 

вати, стати навколюшки, 
уклякати; робитися, зроби- 
тися, починати, почати; зу- 
пинятися,-нитися. 

Стакновникь, раст. СбіпаїШПа 
итЬеіаїа--порушник, ста- 
новник. 

Станокь--варстат; (ткацкій)-- 
тканиця; токарньїшй -- вер- 
стак. 

Станціонньй--станційний. 
Станція- станція; назначенія 

и отправленія--станція при - 
значення і виряду. 

Стань--табор; (фигура) 
става, постать, статура. 

Стапливать, стопить -- росто- 
плювати, - пити, поросто- 
плювати. 

Стаптьвать,тать -- топтати, 
потоптати; топцювати, сто- 
пцювати. 

Старанів--силкування, стару- 
нок, забіги, дбання. 

Старательньй -- дбайливий, 
дбалий, упадливий, запо- 
падливий, запопадний, па- 
зовитий, прикидливий, 
старливий, кукібний, ку- 
кібливий, старанний, пиль- 
ний, 0. 

Стараться -- дбати, піклува- 
тися, пильнувати, тружда- 
тися; (силиться) усил(к)о- 
вуватися, моцуватися. 

Старенькій--старенький. 
г тарехонькій --старесенький. 
Старець- дід, старий, дідусь. 
г тарикашка--стариган. 
Стариковатьй-- пристаркува- 

тий. 
Стариковскій 

старечий. 
Старикь--старий, дід. 

по- 

дідівський, 

Стало бьть--Старьевщинь, 

1 Старина -- старовина, старо- 
| . світщина, давнина, пред- 
| ківщина; глубокая - пред- 
| ковічина, віковщина. 
Фа -- старовинний 

звічний, стародавній, ста- 
росвіцький, відколишній. 

Старинушка--дідусь. 
Старить--старити. 
Стариться-старіти, марчіти. 
| Старица -- старенька, бабуся; 

черниця. 
Старичекь--дідусь, дідок. 
Старичище -- дідуга, дідуган, 

стариган. 
Старобьтньй--старожитний. 
Староватьй- старенький, при- 

підтоп- старий, постарий, 
таний. 

Староеврческій --старовірний. 
Старовірь, рка старовір, 

-рка. 
Стародубка, раст. ОСепіїапа 

атогейа -- терлич; раст. 
Ваопіз уегпаїіз 1.--гсрицеіт. 

Старожиль,-лка -- старожи 
тець, тиця. 

Старообразньй --старкуватий, 
бабкува- пристаркуватий, 

тий, 

Старообрядешь, -ческій, 
Старовірь,-ческій. 

Старопечатньй,- ная ккига -- 
стародрук. 

Староста--староста; церковн. 
-- титарь; (насм'ьш.) свічко- 
лап. 

Старость--старощі. 
Старуха--баба, бгбуня. бабуся. 
Старухообразньй -- бабкува 

тий. 
Старушенка-- бабка. 
Старушечій--бабський, 

чий. 

Старчески--по старечому. 
Старческій--старечий. 
Старчество--старечий вік. 
Старшина--старшина. 
Старшинство (верховность) -- 

зверхні-ть; (первенство пе- 
редль младшими) перенага. 

Старшинствовать -"старшува- 

ти, старшинувати. 
Старшій--старший; головний. 
Ста ьіл--старий, літній, старо- 

денний,давній,підтоптани й. 
Старье--старовизна, тандита, 

дрантя. . 
Старьевщикь, ца - тандитнии, 

тандитниця 

см. 

баб'я- 
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Старвйшина--старшина. 
Старьть,-ся--старіти,-ся. 
Стаскиватьщить -- стягати, 

-гти, постягати; зцуплюва- 
ти, зцупити. 

Статньшй, о--ставний, постав- 
ни:, штатульний, постат- 
ний, статурний, о. 

Статочньй--збутний, здійснен- 
ний, можливий. 

Статскій--цивільний. 
Статуя--статуя; (каменная вь 

степи)- мам баба. 
Стать--постать, постава; 

ція, причина. 
Статься- скоітися, відбутися. 
Статья--(параграфь) артикул; 

(литерат.) статя; (научн.) 
росправа, розвідка. 

Стачечникь, -ца -- страйкарь, 
-рка. 

Стачечньй--страйковий. 
Стачивать, стачать--зшивати, 

зшити. 
Стачка--страйк. 
Стащить -- підцебрити, підцу- 

пити, укарамшити, ухабну- 
ти, угабнути, підвихнути, 
підгибати, поцупити, тьвах- 
нути, лемнути, сп'ятити. 

Стая -- зграя; (птиць) ключ; 
(собакь) лая, тічка; (чер- 
тей) турбиль. 

Стволистьй -- стовбуруватий, 
штубуватий, штубакуватий, 
штамучатий; руркуватий. 

Ствольньй -рурковий. 
Стволь--штуб, штубак, штовб, 

стовбур, цівка,  штама; 
ружья--руля, цівка. 

Створаживать,-жить -зглягу- 
вати, зглягати; -ся--(в)ур- 
дитися, гровурдитися, згля- 
гуватися, зглягатися, зжен- 
тичитися, зсідатися,  зсі- 
стися. 

Створка--стулка. 
Створчатьшй --половинчастий, 

стульчастий. 
Створь--половинка, стулок. 
С тебелекь--юрчик. 
Стебель -- стеблина, стебло, 

Садилина; собир. -балилля, 
юрчик, штама, стебур'єя; 
всртикальньй-простник; по- 
левого злака-билина; срі- 

ра- 

занньй  сторчак;  сорной 
травьм--бур'янина;  тьїкеьі 
- гарбузіння; арбузовь, 
льть, огурцовь - оргудиння, 
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огудина, гудина, Огуд; ра- 
стенія, молодой, употребля- 
емьій вь  пищу-лопуцьок; 
стелющієся шстебли  огур- 
цовь, дьіь-батоги; стебли 

сьо листьями огородньжхь 

растеній-гич, гича, гичка; 
щопки; трубчатьй-стрілка, 
дудка; вьющійся-пліть; лу- 
ка-цибка, цибок, цибук, ци- 
булянка; хмеля - хмелина; 
-камьша - очеретина; мака- 
маковиння; лозьі - лозина; 
кукурузьм-кукурудзіння, би- 
ло; картофеля-натиня, ком- 
перянка. 

Стебельньй-- стебловий. 
Стеблистьшй--стеблуватий. 
Стегать,-гнуть--репіжити, уре- 

піжити, періщити, уперії- 
щити, цьвохкати, - хнути, 
стьобати, устьобнути, цві- 
лити, уцвілити, хвоськати, 
-сьнути, шмагати, - гнути, 
хвиськати,-сьнути, батожи- 
ти, убатожити, хльостати, 
-стнути; (состегать) стеб- 
нувати,-нути. 

Стежокь--стіб. 
Стезя--стежка. 
Стекать, стечь--стікати, стек- 

ти, постікати;-ся - збігати- 
ся, збігтися; спливатися, 
спливтися. 

Стеклитв--склити. 
Стекло--скло, шкло; оконноєе- 

шибка,  тахля, склянка, 
шклянка, шиба, обслона, 
кватира. й 

Стекловарь -гутник. 
Стекловатьй--поскляний. 
Стекловать- склянити. 
Стекло овиднь й--скловитий. 
Стеклодвліє -- гутництво, 

склярство. 
Стеклоплавильньй - (заводь)- 

гута. 
Стекльшко--шкільце. 
Стеклянистьій - скловатий 
Стекляньшй -- скляний, шкля- 

ний. 
Стеклярусь--пацьорки. 
Стекольньй--см. Стекляньй. 
Стекольщикь --шкляр, скляр. 
Стелька--устілка. 
Стемніть -- притемніти, зсу- 

теніти, попоночіти, змер- 
гаснути. 

Стенаніе--зойк. 
Стенать--50йкаті, 
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Степениться--статечніти, стат- 

кувати. 
Степенникь, ца -- статечник, 

-ця. 
Степенность -- статечність, 

поважність. з 
Степенньй -- статечний, по- 

важний. ; 
Степень--ступінь, щабель; кля- 

са, стан, ранг; (родств.) 
коліно; (грам.) ступінь. 

Степной -- степовий; житель- 
степовик. 

Єтепнякь-- степовик. 
Стель--степ. 
Стерва--стерво, падло. 
Стервениться--сатаніти, озві- 

рятися. 
Стервятина- сстервина, падло. 
Стеречь--стерегти, сокотити, 

берегти, пильнувати, пан- 
трувати, глядіти. 

Стерженекь -- цпеник, 
ник. 

Стержень -- (вь зкипажб) пів- 
няк, швоерінь; дерева и на- 
рьіва-стрижень. 

Стерлядь, рьіба Ясіреп5ег ги- 
іпепи5 -- чечуга, чига, чу- 
чуга. 

Стерляжій - чечужий. 
Стерпимьшй--стерпний. 
Стерпіть--стерпіти. 
Стесьвать, стесать -- стісува- 

ти, стесати. . 

Стеченів-- (народа)здвиг, стов- 
пище,  тиснява, натсап: 
(обстоятельствь) збіг (сб- 
ставин); (рькь) сплив. 

Стибрить--лемнути, тьвахну- 
ти, укарамшити, сігЯтиги, 

підцобрити, поцупити, під- 
« цупити, ухабнути, угабну- 

ти, підвихнути, підгибати. 
Стилка--стеливо, поклад. 
Стиль--стиль, штиб. 
Стиралка -- ганчірка, стірка, 

рамат. 
Стираніє-стирання; прання. 
Стирать, стереть -- зазирати 

шпе- 

затерти; стирати, стерти; 
розтирати, терти; здряпу- 
вати, здряпати. 

Стирка--прання; (безь нама- 
чив. по бученья, наскоро) 
-сухоперки. 

Стискивать,снуть-- стискати, 
стиснути. 

Стихать, хнуть-тигіїти, сти 
шіти, тихшати, утихшати, 

«тепениться -Століець, 

ущухати, ущухти, надти- 
хати, тихнути, талашитися, 
уталашитися, є нишкнути, 
знишкнути, принишкнути. 

Стихи--вірші. 
Стихійньй -- стихійний, гри- 

родний; первневий. 
Стихія--стихія; природа; пер- 

вень.. 
тихок ропатель - віршомаз. 
Стихосложеніе -- версіфікація, 

віршування. 
Стихотвореніе--вірш. 
Стихотворець--віршовник. 
тихотворньй--віршований. 

Стихотворство -- віршування, 
віршовництво. 

Стихотворческій -- ловтичний. 
Стихь--вірш. 
Стлать-стелити, розстеляти; 

(настилать) -- мостити; -ся 
стелитися, розстилатися. 

Сто--сто. 
Стоглавьшй--стоголовий; сте- 
розділовий. - 

Стоговьій--стоговий. 
Стоголовникь, раст. Сагдциз 

апіпоідез - будяк, чортопо- 
лох. 

Стогь--стіг. 
Стожекь--стіжок. 
Стойбище--кочовище. 
Стойка -- (стояніє) стоянка; 

(прилавокь) шинквас; (стро- 
ит.) підпора, ушула. 

Стойкій, о--тьердий, держкий, 
непохитний, несхильний, 
непідхильний, завзятий; 
неХибкий, о. 

Стойкомь- навсторч, ставма, 
стрімко, навстоячки, сто- 
ячки, сторч, сторцом, стор- 
ма, устой. 

Стойкость -твердість,  непо- 
хитність, несхильність, 

непідхильність, завзятість, 
нехибкість. 

Стойло--стійло: 
| Стоймя- см. стойкомь, 
Стоимость -- вартість, стій- 

ність, цінність. 
Стоить- коштує, варт, варто; 

нестдить-не варт; неварто- 
Стоить - коштувати, вартим 

бути, значити. 
Стократньй, с--сторазавий, с. 
Стокь--(жолобь) лотоки, рин- 

за; спад. 
і Столбеніьть--стовгіти. 
| Столбець, печатн.--шпальта. 
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х 

Столбикь-слупчик, стовпчик. 
Столбнякь- остовпіння; мед. 

-правець, прямець 
Столбоватьй--слупчастий. 
Столбовой стовповий:(-вая 

дорога) гостинець; (дворя- 
нинь) з ' діда, з прадіда 
шляхтич. 

Столбообразньй- стовпчастий. 
стовбоватий. І 

Столбь--стовп, слуп, палюх: І 
(стоянь) лан; (позвоночньй) 
окостяк, похребтина: (льму. 
пили) курище; (межевой) 
копець. 

Столечница--стільниця. 
Столикь -- столик, столичок; 

треугольньй - косинець. 
Столица-- столиця 
Столичньй--столечний. 

. Столкновеніе--спотичка, 
тика, сутичка. 

Столковаться --стокмитися. 
Столовать -- харчувати, хар- 

їчити, стравувати. 
Столоваться харчуватися, 

харчитися, стравуватися. 
Столовая - ідальня. 
Столовникь--харчівник, ідаль- 

ник. 
Столовьй -- столовий; ідаль- 

ний;-вья деньги--харчові 
троші. 

Столоначальникь--діловод. 
Столпиться --стиснутися,згро 

су- 

мадитися. стабуритися, 
зглотитися, з'юрбитися, 
з'юртуватися, скупчитися. 

Столпленіе - зглота, стовпи- 
ще, тиснява, натовп. 

Столпотворенів -- шарварок, 
тармидер. 

Столь -- стіл; трапеза, харчі. 
їжа. 

Столь--так, тгкого. 
Столько--стільки. 
Стольтіе- століття, вік. І 
Столітній -- столітній, сто ; 

тідній, сторічний. 
Столярничзать -- столярувати 
Столярньй - столярний. 
Столярня--столярня. 
Столярскій--столярський. 
Столярь--столяр. 
Стонать- лелекати, зойкати, 

скамлити, стогнати. 
Стонь -- стогін, завід, зойк 

стогнета, квиль, скімлява, 
Стопа -- ступа; (бумаги) рам; 

(вь стихахь) стопа. 

| 

Стопань, артил. -клейтух, 
Стопка--кілок; келих. 
Стора- см. штора. 
Сторговать,-ся -- сторжити, 

приторгувати, сторгувати, 
-ся. 

Сторицею--всбдтеро. 
Сторожевой -- чатовий, вар- 

товий, чатовницький, чатів- 
ницький. 

Сторожить-- чатувати на що, 

вартувати, пантрувати. 
Сторожка -- сторожовня, вар- 

тівня. 
Сторожкій --чуйний, стереж- 

кий: 
Сторожь -- сторож, вартовик; 

(ночной)--стукарь: (льсной) 
« побережник; (постовой на 

рькб) куговщик; (пристачн- 
ской) приплавничий. 

Сторона -- (направленіє) бік; 
(поверхность предмета) бік; 
(лицевая дома) чоло бу- 
динку: (іицевая ткани) до- 
брий бік: (задняя) затилля; 
(сопнечная) відсоння; (ро- 
дная) рідний край; (чужая) 
чужина;  (правая). право- 
руччя; (лЬвая) ліворуччя: 
(вь процесс) сторона; (ту- 
пая вь ножЕ) рубеж, ру: 
біж. 

Стозониться--сфярдити з доро- 
ги; кого -- хасатися, пека- 

тися, бокувати, цуратися, 
оступатися. 

Сторонній--бічний; чужий. 
Стороною -- навзбіч, боком, 

бочком. 

Стосковаться--зажуритися,за- 
нудитися за ким. 

Стоустьшй--стоголосий. 
Сточить--згострити. 
Сточная труба--ринва. 
Стоющій--вартии, стііййний. 
Стоя--навстоячки. 

; Стоязьчньїй--стоязикий. 
Стояніє -Стдянка, постояння. 
Стоянка--постій; столиця. 

- Стоять-єстояти; за кого -- об- 
ставати-"за- ким; за вбру -- 
боронити віри; на своемь 
--правити сгоє;какь сто пбь 

-- стовбичити: на часахь-- 
стояти на варті; вь" сло» 
вь- одержувати слова: на 
колЬняхь-навколішки стоя- 

ти, 
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Стоячій -стоячий;-чая вода-- 
нетеча, водостій. 

Стразливать, вить -- (траву) 
випасетн, вигасти, сгаса- 
ти, спасти; (витравливать) 
виводити, вивести, повиво- 

" лити; (натравливать) цьку- 
вати, підцьковувати, - ку- 
кати. 

Страда - жнива. 
Стгадалець,»лица --Сстрадник, 

ця. 

Страдальческій -- страдниць- 
кий. 

Сорацальчество -- страдниц- 
тво. 

Страдачіе--терпіння, страж 
дання, страждування. 

Страдательньй страдний; 
грам.-стан  страдальний, 
сторона пасивна. 

Страдать--страждати, страж 
дувати; чьмь - слабувати 
хворіти на що. 

Стража сторожа, 
чата. 

Стражь--вартовий, дозорчий. 
Страна-- сторона, країна, ор 

і сак, край; (тепль'я странь, 
куда улетають птицьі)--ьи- 
рій, тепличина. 

Страница - сторінка. 
Страничньй--сторінковий. 
Отранникь, ца -- мандрівець, 

мандрівник, ця. 
Странничать- мандрувати; хи- 

мерувати, чудасіїти. 
Странническій -- мандрівви- 

чий. мандрівницький. 
Странно--чудно, дивно. 
Страннопріймньй--гостинний; 

домь--Шшпиталь. 

Странньй--чулернастий, чу- 
дернацький, чудерняцькиї, 
чудородниий, чудерним, чу 
дарний, чуденний, чудний, 
кумедний, химерний, чуда- 
сійний, неподобний. 

Странствіе - мандрівка, 
дрування. . 

Странствованіе- мандри, ман- 
дрування. - 

Странствователь,-ница -- ман- 
дрівник, ця. - 

Странствовать-- мандрувати, 
подорожувати. 

Странствующій- мандрівний. 
Страсткой--білий, великий. 
Страстность -- врість, жагу- 

варта; 

ман- 

| 

| 

| 
| 
| 

і! 

отоячій--Стрекотунья 

чість, пристрастність, вог- 
нюватість. палкість. 

Страстньй--яркий, пристраст- 
ний, жагучий, вогнюватий, 
ярий, палкий. 

Страстотерпецт, пица -- му- 
чень, мучениця. 

Страсть--мука, страждання; 
жага, прилюбність, прист- 
расть, ярість; жах, ляк; 
нар. -- страх, страшенно, 
аж-аж-аж, дуже, надто. 

Страусовьй--стрицовий, стру- 
севий. 

Страусь, пт. 5ігиіїо сагпец5-- 
стриць, струсь. 

Страхованзе--забезпека, забез- 
печення, асекурація. 

Страхователь,-ница-- забезпе- 
ченець,-ниця. асекуратор 

Страховать--забезлечати, асе- 
курувати. 

Страховой -- забезпечальний, 
асекураційний. 

Страховщикь -- забезпечник, 
асекурант. 

Страхь-жах, ужах, жахота, 
ляк, острах, острашка; па 
ническій -пеоеполох, поля- 
ка; нар. дуже, страшенно 

Страшилище--страшипо, стра- 
ховище, хоха, страхіття. 
страхіввя, страшидло, опу- 
дало. 

Страшить,-ся--страхати, 
хати, лякати, -ся. 

Страшливьій, 0 -- полохливий, 
лякливий, о. 

Страшно -- скумасно, запко 
-жаско, жасно, жахно, ляч: 

но, бояз(ь)ко, боязно. 
Страшнове--страковина, 

ховиння. 
Страшньй -- скумасний, зап- 

кий, жасний, жахний, жас 
кий, лячний, шстраховин 
ний, страшний. 

Стращать--страхати, лякати, 

жа: 

стра 

устрашувати. 
Стрекоза, насвк. 1їБеійціа -- 

бабка, білявша, (самець) 
бабич; ЦП осизіа уеггисіуога-- 
коник. 

Стрекотанье -- цокотнеча, цо- 
котня, скрекіт. 

Стрекотать- чекотати, 
гліти, єкрекотіти, скреко- 
тати, цокотати, цокотіти, 
шкирготати, дзиготіти. 

Стрекотунья - стрекотуха 

шкре- 



стремглавь--Струпбвть- 

Стремглавь--стовбула, сунь- 
голов, сторч, сторчака, на- 

сторч, стоїмголов, прожо- 
том. 

Стремительно 
шибко, навально, 
напругом. 

Стремительность -- прожог, 
шибкість, навальйість, на- 
пруг. 

прожогом, 
напруго, 

Стремительньй -- прожогли- 
вий, шибкий, навальний, 
напругий. 

Стремиться--пориватися ку- 
ди, до чого, допинатися чо- 
го, уганятися за чим, по- 
тягати, регнути, намагати- 

ся, линути, п'ядити, ква- 
питися, й 

Стремленіє -- намагання, по- 
тяг, поривання,  пряму- 
вання. 

Стремнина- стромовина, стро- 
ма, Ооблаз, круча, стрем'я, 
урвище; (водовороть) об(д)- 
міть;  (бьстрина  теченія) 
пруд. 

Стремнистьй -- крутий, урви- 
стий, стрімкий. 

Стремя - стремено, стремін. 
Стремянка -- ступанка, дра- 

бинка. 
Стремянньй--стременйий; ре- 

мень--пуплиця, післище. 
Стренаживать,-ножить --пута- 

ти, спутати. 
Стрепатка желтая, пт. бет- 

Бегіса сінгіпеЙа--жовтобрюх. 
Стрепеть, пт. Об іеїгах -хо- 

хітва. 
Стрескать -- умолоти, умере- 

жити, умелигати, умикну 
ти, укутати, ухекати, згла- 
мати, ум'яти, укласти, по- 
жерти. 

Стречокь--дропак, дмухач. 
Стрижка--постригання. 
Стрижовьій - щурячий. 
Стриж'ь, пт.-щур, берегівка. 
Стричь--постригати, постриг- 

ти. 

Строгательньй--стружний. 
Строгать -- стругати; (рубан- 

комь)--гемблюнвати. 
Строгій--пекотний; очень--за- 

пекуватий. 
Строгость- пекотність. 
Строевой -- шереговий, шико- 

вий; войсвий. 
Стровеніє--будева, будівля, за- 

- 

буліаля; (физич. тіла) бу- 
доза, уклад; (муз.) ладну- 
вання. 

Строжайшій -нейпекотніший.. 
Строй, воен.--шик, лава, ше- 

рег; муз.--лад. 
Стройка--будування. 
Стройность--(хозяйства) лад, 

порядок;  (звуковь) лад, 
гармонія; (фигурьк) струн- 
кість. 

Стройньй, о -- (о фигурь)у 
стрункий, статурний, се- 
керний, ставний; (о дере- 
вь) крутоверхий; (о пініи, 
"музьшкб) гармонійний. 

Строитель -- будовничий, бу- 
дівник. 

Строительньй -- будівничий, 
будівельний, будівляний. 

Строительскій--будівницький. 
Строить (вь рядь)-- шикува- 

ти архит.-будувати; муз. 
ладнувати. 

Строиться (вь рядьк) -- шику- 
ватися; бупувятися. 

Строка--рядок. 
Стропило--кроква, кроківка; 

короткоє подь крьшей -- 
припустниця; для шатра -- 
катрага. 

Стропильнкьій - кроків'яний, 
Строптивость огурність 

огурство. 
Строптиввій --огурний. 
Строчить--стебнувати; писати, 
Строчка (вь шитьб)--стебнів- 

ка: (вь письмі) рядок. 
Строчньй--рядковий. 
Стругь- вісняк. 
Струей -- дзюрком, 

цюрком. 
Стружка -- стругання; остру- 

жок. 

Струистьй - хвилястий. 
Струить -- дзюрити,  цідити, 

лити, лляти. 
Струиться -дзюрити, 

дзюркотати, 

цюркотіти, 
цідитися; 
бати. 

Струйчатьй - міньоний. 
струкь--стрючок. 
Струна-- струна. 
Струнньй--струновий. 
Струпистьй--ринявий. 
Струпь--риня, кустрець. 
Струпьть,-ринявіти, застру- 

плюватися, заструпитися. 

цизром, 

чуріти, 
цюркотати, 

джерелитися, 
(о дьмь) поши- 
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Струсить--злякатися. 
Стручекь--стрючок 
Стручковатьй --струковатий. 
Струя-струга, струмок, цін- 

ка, струмінь. 
Стріла - стріла. 
Стрілка, жел.дор.-вилка. 
Стрьлковьій--стрільцевий. | 
Стріловидньй--стрілуватиї! 
Стрьлокь--стрілець; изьлуко 

--лучник: 
Стрьлочникь --вилковничий. 
Стрільба стрілявина 

стрільнява. - й 
Стрьльчатьй -- гостроверхий: 

бот.-бтрелькуватий. б 
Стреьляньй-забитий; бувалий: 

ляканий, полоханий. 
Стрьлять,ся-- стріляти,  ку- 

ляти, ся; изь пушекь-га»- 

матнювати. 
Стряпать--поратися. готувати, 

куховарити, шпантолити. 
Стряпня--порання, поранина, 

поранка, 
Стряпуха -куховарка. 
Стряпчій--праветар, адвокат. 
Стрясать,-сти- струшувати, 

струснути. 
Стряхивать,хнуть -- струшу- 

вати, сити. 

Студенистьй--драглий. 
Студеньй--холодний. 
Студень (студенистая  масса 

всякая) дрігавиця, дрігва, 
холодець, студенець. 

Студеніть--холодніти. 
Студить--студити, холодити. 
Стужа--холоднеча, холод, мо- 

роз. з 

Стукалка,  трещетка -- кла- 
пачка. - 

Стуканіе -- стуканина,  стук- 
нява. 

Стукать, - кнуть -» стукати, 
-кнути. 

Слукотня -- стукнява, стуко- 
тнява, стукотнеча, лопіт, 
грукнява, грукотнеча, гру- 

котнява. 
Ссукь-стукіт, постук, стуко- 

тіння, торохнеча,  грук'т, 
туркіт, колат, туртус. 

Стуль-стілець, (дьтскій сь 
перекладиной) - сидушка; 
табуреть-дзиглик. 

ступа-клюпа, пущирь, ступа. 
Ступать,-пить--ступати, -пити: 

струсить--Отьнуть. 

І Ступень--ступінь, щабель; вь 
1 зкипажьі - підніжжя,  сту- 

пійка. 
Ступенька (веподвижн. ліст- 

ії ниць)-східець, наступень, 
|  приступка; (перенос, льст.) 
1 щабель. 
| Ступеньчатьй -щаблястий, 
і Ступица "(вь колесб)--коло- 
і диця, маточина, напір. 
| Ступичньй--колодичний. 
Ступка -- мущирь; (деревян. 

для сала) салотовка. 
Ступня -стопа. 
Стучать,-кнуть - стукати,-кну- 

ти, грюкати,-кнути; клап- 
кати,-нути, клюпати,-нути, 
дуркати,кнути; долго-сту- 
котіти, грюкотіти, стукота- 
ти, грюкотати; сильно тра- 
хати, тарахкати, - хнути, 
чорохкати,хнути; бьістро- 
токотати, токотіти, цоко- 
тіти; вь  колотушку--ка- 
латати, - тнути; постуки- 
вать торохтіти, туркотати, 
туркотіїи; топоромь цю: 

. кати, шцьопати; бренчать 
-калачити; щеколдой - кля- 
мати, о сердціь, -колотити- 
ся; г равномерно - тукати; 
-глухо - бухати; топать-ко- 
потіти; хлопать--грюкати, 
лопати. 

Стушеваться -- Зникти, ота- 
нути, 

Стьдить--соромити, устиджа- 
ти, сорому завдавати. 

Стьщиться -- соромитися, сти- 
дувати, устидатися, унима- 
тися, соромлятися. 

Стьідлизость -- соромливість, 
устидливість, сором'язли- 
вість. 

Стьщливьй, о -- соромливий, 
устидливий, сором'язливни, 
уннмливим, о. 

Стьбілно--сором, соромно. 
Стьшщньй -- соромітний, стид- 

ким. є 
Стьдь--сором, соромота, сти- 

довише; (позорь) нага, пуо- 
ліка. 

Сіькать,-кнуть (что сь чьмь, 
соединять  концами) фиги- 
ряти,-рнути. 

Стькь--фигьрей. 
| Стьлу-- ззаду, спотилля. 
і Сгьщуть--холонути, холодіти, 
д застигати. 

"з «оф 



Стьчка--Судоховяннь. 

Стьчка--сварка, гніванка, зва- 
да, посварка; бійка, 
тичка. 

Стьна --стіна; фасадная-чіль- 
ка; задняя-затилок;)-нь на- 

ружн.-около. 
С нвеніанИ Й, 
Стфнобитньй--муроломний. 
Ствноломь--муролом. 
Стьнопись--фреско. 
Стіьноточець--шашель. 
Стьсненієе (вь груди)--стиски; 

(притьсненіе) утиски, гноба. 
Стіснительньй -- скрутний, 

утисний. 
Стіснять,нить -- утискати, 

утиснути,  заневолювати, 
заневолити; заважати, пе-" 
решкожати, бути на заваді. 

Стісняться -- соромитися; 
стьсниться-стиснутися. 

Стягивать, стянуть--зволіка- 
ти, Зволокти, зволочити, 
стягати,гти; (туго) поту- 
жувати,-жити; (судорогой) - 
корчити, скорчитицукрасте) 
підцобрити, поцупити, 

Стягь- стяг, прапор. 
Стяжаніе--надбання, придбан- 

ня, набуток. 
Стяжатель,-ница -- добродбай, 

-ха, цбалець, дбаха. 
Стяжательньй -- дбайливий; 

хтивий, зажерливий. 
Стяжать -- набути, прьдбати, 

зажити. 

Стянуть (украсть) - см. Стиб- 
рить. - 

Суббота -субота. 
Субботній--субітний. 
Суглинистьй--глиноватний. 
Суглинокь--глинозать, глино- 

ватка. 

Сугробь -- замет, заміть, бу- 
рун; большой--кучугура; по- 
перекь дороги-перевій, на- 
бій; вьсокій, конусообраз- 
ньй-баба. 

Сугубить -- подвоювати; по 
більшувати. 

Сугубо-уцває, подвійно. 
Сугубьій--подвійний, двоїстий. 
Судакь, рьба Писіорегеа Зап- 

дга сула. 
Сударьшя--пані. лобродійка. 
Сударь- пан, добродій. 
Судачить -- сулити, гудити, 

пльотки плести. 
Судачій--суловий, 

по-- 
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Судебньй--судовий; разсьль- 
ной-возний: приставь-судо- 
вий зробник; слілователь- 
судовий слідчий;-ньмь по» 
рядкомь-суловно. 

Судеець--судовик. 
Суденьшко -- суденце, пла- 

вичка. 
Судейскій -- судівський, суго- 

вицький. 
Судилище - судище, трибунал. 
Судимость--суловність. 
Судить -- судити; осуждать- 

трахтувати, гудити, суди- 
ти; гадати, думати, мірку- 
ваги. 

Судиться--правуватися, пра- 
вотитися, пгозиватися, бу- 
ти з ким у праві. 

Судно--судина, судно, плави 
ця: вм'ібстимостью до 300 п, 
-галЯра, до 15.000 п.-лайба, 
до 60000 п.-гончак, сь па- 
лубой-бегрлина. 

Судно--стольчак. 
| Судньй--судний; судовий. 
Суповладвлець судновлас- 

ник. 
Судовщикь - судновласник чи 

його вірник. 
Судокь (столов.) - поставчик; 

(для ношен. обіла) мисець. 
Судоговореніе--судові промови. 
Судомойка--перемийниця. 
Судомойньй --перемивальний. 
Судоплаваніе -плавба. 
Судоплават"ль--плавач. 
Судопроизводство --судівину- 

тво, судиція. 
Сулопромьішленность хгСсудно- 

тромислогість. 

Судопромьшленникь -- судно- 

промисловець. 
Судорабочій- (старшій на сул- 

н5) стаман; (матрось) під 
ручний. 

Судороги--корчій, корч, у ско- 
та--перелоги. 

Судорожньй--корчійний. 
Судостроеніе--суднобудова. 
Сулостроитель -- суднобудов- 

ник. х 

Сулостроительньшй -- суднобу- 
дівничий. 

Сулоустройство -- судоустрій. 
Сулохолньй -- плавний. плаг- 

,бовий, навигаційний 
Судоходство--плавба. 
Судохозяннь - судновласних. 
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Судь--суд, трибунал; (разби- 
рательство и приговорь) 
сулиція; (вторичное разбир 
во) пегесуд; верховн й-ге 
неральний суд; граж ан 
скі - цивільний суд; тре- 
тейскій - полюбовний суд; 
уголовньй-карний суд; ком- 
мерческій - торговельний 
суд; военньй-військовий. 

Судьба--дОоля, фортуна, хор 
луна, хвортуна, хвортуви- 
на, шхвортунина, талан, 
парть, трай. 

Судья--судець, суддя. 
суевБріє забобон, марногір- 

ство. 
Суевьрность -- забобонність, 

марновірність. 
Суевірньй--забобонний, мар- 

новірний. 
Суевірь, рка--забобонник,-ця, 

марновір, "ка. 
Суєсловіе - марнослів'я. 
Суеслесвньй- -марнослівний. 
Суєта  (суетность)- марність, 

марнота; (спібхь, бБготня) 
шаламатня, шарнарок, ша 
мотня, шамотнява, мета- 
нина, зам'ятня, струс, ме- 
тушня, метушіння, шатанн- 
на, мотанина, хватанинг, 
хапатня, хапанина, шар- 
панина, крутанина. 

Суетиться--метушитися, юр- 
туватися, метаритися, мо- 
татися, комашитися, лемен- 
туватися. 

Суетливость-- метушливість, 
метарливість, щамотли 
вість. 

Сустливьй, 0 -- метушливий, 
метарливий,  потовкучий, 
шамотливий, о) (0 ділі, 
должности)  клопотливий, 
неспокійний. 

С уетность - марність, марнота. 
Счвтньй-- марний, марнотний. 
Соузтня -шатанина, шамотня, 

шарварок, шамодтнява, шар- 
панина, крутанина, мота 
нина, 

Сужденіе--міркування, гадку 
вання; (приговорь) присул: 
(мнініе, заключеніє) по дум. 
думка, гадка, розсуд, вис 
новок. 

Суженьй, ная -- сужений,- на, 
богдан, ка. 

бЗуль--Сумастедшій. 

|Суживанів -- спусковатіння, 
звужування. 

Суживать, сузить -- звужува- 
ти, вити; -ся- -спусковатіти. 

: Суживающійся--спусковатий. 
|Сузикь, раст. ТБаїїсігит ті- 

пи5- -камчуг. 
Сука -- сука. 
Сук.нь--сучий. 
Сукно- сукно; простое--кара- 

| зія; красное-- кармазин; б5- 
лое турецкое- габа; англійс. 
тонкое--саєт. 

Сукноваль -- ступгарь, валій, 
валюшник, хвалюшник, фо- 
люшарь, шаповал. 

Сукновальня--ступник, валю 
ша, валющня. 

Сукноділіє-- сукнарстьо, сук 
ництБоО. 

Суковатьй--каракуватий, суч- 
коватий. 

Суконка -- сукнина, сукенце, 
сукнянка. 

! Суконньй--сукняни?. 
Суконщикь-- сукнарь. 
Сукровица,- ропа, утік, пасо- 

ка, мазка, сукроватиця. 
Сукровичньй -- роповий, су- 

кроватий. 
Сукь- сук. 
Сулема, Мегсигіц5 5иЬітаїшя 

согго5біуце--сублімат. 
Суленіе--обітниця. 
Сулея--сулія. 
Сулить--обіцяти, обітувати. 
Султань -- султан; (на каскі, 

шляпб)- трепітка. 
Сума- торба, торбина, тай- 

стра; переметная -- сакви, 
бесаги. 

Сумасбродничать -- см. сума- 
сбродствовать, 

Сумасбродньій -- вапливомізь- 
кий, шалений, навісний, 
цаплений. 

Сумасбродство -  шалапутство, 
І навіженство, дурування, 

шал, шаленство, дурнодум - 
1 ство. 
: Сумасбродствовать -- шаліти, 

навісн ти, дурувати, шара- 
бурити. 

Сумасбродь-- шалапут, зайди- 
| голова, шаленець, дурій- 
і ник. 
Сумасшедшій - божевільний, 

причинний, збожеволілий, 
навіжений, нав:сний, навіч- 



сувантоствів--Сушить, 

вий; больница для сума- 
сшедшихь--божевільня. 

Сумасшеетвіе--божевілля. 
Суматоха -- калабййлик, рей- 

вах, о шарйарок, дсодоОма, 
зам'ятня, сум'яття, гарми- 
дер, буча, Кабалик, колот- 
ня, колот, біганина, вар- 
відня. 

Сумаєцествовать-- шаліти, на- 
вісніти. 

Сумбурньй-беаглуздий,  не- 
доречний, неподобний. 

Сумбурь -- нісекітниця, без- 
глуздя, банелюки, дурниця. 

Сумеречньй--бмерковий. 
Сумерки- присмевк, пример- 

кання, померки. 
Сумка--кобеля, торбинка, то- 

бівка; сердечная -- осердя. 
Сумма--сума: (большая) -- су- 

мета; (итогь) підсумок. 
Сумрак--змрік, морок, тем- 

рява. 

Сумрачньй, 0--похмурий, по- 
хмурний, темрявькй, нахму- 
оий, нахмурний, о. 

Сумчатьй--торбуватий; - тья 
животньйя--торбуни. 

Суміть--з'уміти. 
Сумятица--труса, трусанина, 

кабалик, содома, реївах, 
колот, біганина. 

Сундукь--скриня. 
сундучникь--скринньк. 
С ундучньй -скриньовий. 
Супесокь -- пісковать, піско- 

ватка. 
С упесчаньшй--пісковатий. 
С уповой--юшковий;-ложка -- 

ополоник. | 
Сулостать--ворог, супротив- 

ник, 
Супругь,-га-- дружина. 
Супруги--подружжя. 
Супружескіи- - подружній. 
Супружество - подружжя. 
Супь--юшка, юха; рьбньй-- 

щерба; картоф.-бурбуланка. 
Сургучнркь--черагячник. 
Сургучньй--чералячний. 
С,ргучь--чераляк. 
Сурикь--манія, бакан. 
Сурковьй--бабаковий. 
Суровьшй--суворий, суворли- 

вий, твердий; о зимБ--су- 
тужний, тугий. 

Сурокь--зоол. Вгсіогуз Бобас 
--бабак. - 
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турьма--чорниця. 
ьмить--чорнити. 
Ї Ль-шумиге, позлітка, 
сальньй--позлітковий. 

усликь--зоол. Зрогпорііїц5 
оврах, ховраях. " 

Суслить--дудлити, цмолити, 
смоктати; елинити. 

Оуфло--брага. 
Суспензорій--підвісник. 
Оуставь -- суглоб, чиколоток, 

икблоток. 
Сутки--доба. 
Сутолока--штовханина, сум'- 

- Яття, зам'ятня. 
Суточньшй--дебовий. 
Сутуга--дріт. 
утужньй--дротяний. 
утулиться -горбитися, 
утуловатьшй--згорблений. 

Сутяга--позивака, позивайло. 
Суть--Істе, суть. 
Сутяжить--позиватися. 
Сутяжничество--позви, 
Суфнксь, грам.--прирісток. 
Сухарньй--сухаровий. 
Сухарь--сухарь, осух, осушок, 

засушок. 
Суховатость -- посухість, при- 

сухість. 
Суховатьй, о--посухий, при- 

сухкий, о. 
Сухбжиліє--тужень. 
Сухой, о--сухий, о. 
Сухомятка--сухівря. 
Сухопарьй- сухорлявий. 
Сухопутньй -- румовмй, сухо- 

замний. 
Сухопутье--рум, суходіл. 
Сухорукій--сухорукий. 
Сухостой--сухоліс. 
бухость --сухість. 
Сухоцвіьть, раст  Хегапібе- 

тит гадфіаїшт, Хегапінетигі 
іпарегіит--безсмертки. 

Сукощавьй -- сухорлявий, ху- 
дорлявий: 

Сухояденів--сухоїіжа. 
Сучекь--сучок. | - 
Сученіе--сукання. 
Сучить--сукати. 
Сучиться--сукатися. 
Суша-- суходіл. 
Суше--сухіше. 
Сушеніе--сушня. 
Сушеньй--сушений. 
Сушильня -- вушня; (для Згр- 

нов. хльба)-осить. 
Сушительньй--висушний. 
Сушить--сушити, 



чо мушеазо" ЧСтУвІЙ. 

«ушка--сушба. 
Сушникь, някь--сухоліс. 
Сушь--сушина, посуха 
Существенность -- усутність, 

посутність. 
Существенньм, о--усутний, по- 

сутний, о. 
Существительное имя -- імен- 
го ник. 
Существо--живина, створіння. 
Существованіє -- істнування, 
живиніння. 5 

Существовать--істнувати, жи- 
виніти. 

Сущій--сутий, сущий; щирий, 
справжній. 

Сущкость--суть, щирець, ос- 
нова, йсте. У 

Сфальшивить -- сфальшувати. 
Сферическій--опуклий, куля- 

стий, банькатий. 
Сформировать--сформувати. 
Схватка, воен.--бійка, потич- 

ка; дузль -- герць; спорь -- 
суперечка; ссора--сварка. 

Схватьвать,-тить--хапати, хо- 
пити, ухопити, схоплюва- 
ти, "пити,  посхоплювати; 
(перенимать,-нять) похопля- 
ти, пити; (сцапать) згарба- 
ти; (поймать) схопяти, зле- 
беніти. 

Схватьваться,-титься --підхо 
плюватися, підхопитися, 
схуиплюватися, питися;(сць- 
питься) счепитися, зітну- 
тися; (ухватиться) очепіри- 
тися, ухопитися, учепи- 
тися. 

Схитрить--схитрувати. 
Схльнуть---бігти, розбігтися. 
Сходбище--сходини. 
Сходить, сойти--сходити, зій- 

ти; (исчезать) 0 зникати, 
зникти, росходитися, ро- 
зійтися; (сь коня) зсідати, 
зсісти; (о струпьяхь, сьтпи) 
лущитися, злущитися; (сь 
ума) -- божеволіти, збоже- 
воліти. - 

Сходиться, сойтись--сходити- 
ся, зійтися, посходитися, 
зступатися, | зступитися, 
громадитися, згромадити- 
ся; (вступ. вь друж. отн.) 
сполитися, посполитися; 
(любовн.) зазнаватися,-зна- 
тися; (соглашаться) погод- 
жатися, погодитися, зла- 
годжуватися, злагодитися; 

(естрЬчаться) стріватися, 
стрітися, спотихатися, спіт- 
катися; (концами) стикати, 
-кнути, фигиряти, -рнути; 
(обь одеждь) обходити, обій- 
ти; (соединиться) -- поніма- 
тися, понятися. 

Сходить - піти. З 
Сходка-- сходини, збірка. 
Сходньй--( о цьнь) помірний, 

поціаний. 
Сходство--подібність, подоба, - 

схожість. 
Сходня-- східці. 
Сходствовать--скидатися на 

кого, вдаватися в кого. 
Сходь--збірка; мірской--гро- 

мада. 
Схоронить -- сховати; 

вати. 
Сцапать--см. стибрить. - 
Сцарапать, - пнуть--здряпати, 

-пнути. 
Сцена--кін, сцена; (вь пьесі) 

ява. . 

Сценическій--сценичний, 
Сціьживать, - дить -- точити, 
дточити, посточувати. 

Сціпка--зланка. 
Сцбіпленіе --- (связь, скріпа) 

сполука, злука; (связую- 
щая сила) скупність; (свя- 
зьваніє) зланкування,баги- 
вування. 

Сціплять,-пить -- сполучати, 

похо- 

злучати, чити; ланкувати, 
зланкувати, бальвувати, 
збальвувати. 

Сцьпноий--зланкований,збаль- 
вований. 

Сцьпшикь--зланковець. 
Счаливать, счалить -- ключу- 

вати, сключувати. 

Счалка--ключування. 
Счастье -- щастя, талан, га- 

разд, доля. 
Счастливець--щасник, талан- 

ник. 

Счастливиться -- Хортунити, 
щастити. 

Счастливица -- щасниця, та- 
ланниця. 

Счастливьй-- щасливий, ща- 
сний таланний, таланли- 
вий, таланистий. 

Счерчивать,-тить -- зрисову- 
вати, сувати. 

Счетньй--рахунковий, обліч- 
ковий; облічений, зрахо- 
ваний, рахований. 



Счетоводство -- рахівництво, 
лічбарство. 

-Счетоводь -- рахівник, рахів- 
ничий, лічбарь. 

Счетомь--лічма. 
Счетчикь -- облічник, лічиль- 

ник. 
Счеть--лічба, обліч, облічка; 

фактура--облічка; текущій 
-- біжучий (кошт; издано 
на счеть.. -- видано кош- 

том..; поставить вь счеть 
- записати на кошт. 

Счетьшм- рахівниця. 
Счисленіе--лічба. 
Считанньй -- лічений, рахо- 

ваний. 
Считать, счесть-- лічити, злі- 
"чити, облічити, рахувати, 
зрахувати, полічити, пора- 
хувати; (кого чі5мь, за ко- 
го) уважати за, мати за. 

Считаться -- лічитися, раху- 
ватися, числитися; (почи- 
таться) бути уважаним за. 

Счищать, счистить -- зчища- 
ти, зчистити. , 

Сшибать,бить--валити, зва- 
лити, перекидати,- кинути. 

Сшибаться, -биться -- стика- 
тися, стикнутися. 

Сшибка-- бійка, потичка; свар- 
ка, звада. 

Сшивать, сшить -- ушивати, 
ушити. 

Сшиваться, сшиться--ушива- 
тися, ушитися. 

Сшивной--сшиваний. 
Сь -- з, 30. 
Сьежиться, уничтожиться -- 

знітитися, скорчитися. 
Сьемка (плана) -- дескрипція. 
Сьемньй--дескриянійний. 
Скемщикь-- дескриптор; най- 

мач, посесор. 
Сьемь--наймання. 
Сьідать, сьвсть--з'їдати, з'ї- 

сти, укладати, укласти; 
(засть) над'їдати, над'їсти; 
чен. хрустящее -- хрумати, 
зхрумати, похрумати, по- 
хрупати, похрустати. 

Стбївденіє -- з'їдень,  поїд; 
(истребленіе) потала. 

Сл вдобньй -ідомий, істовняй, 
ідкий, стравний, ужитний, 
травний. 

Сьфздить--поїхати; (ударить) 
затопити, зацідити, мазну- 
ти. - 

Счетоводство--Сьтромятньй, 4"! 

Сьбадь--з'Їзд, з'Їздини. 
Сьбфзжать, сьвхать -з'їздити, 

з'їхати; перебіратися, бра- 
тися, перевозитися, -вез- 
тися. 

Сьбзжаться, сьвхаться--з'із- 
дитися, з'їхатися. 

Сьістнов--ідиме, істовне, іде- 
во, Істиво. 

Сьбїстной -- стравний, ідомий, 
істовний; пприпась -- харч, 
конт, 

Сьякшаться -- злигатися, по- 
лигатися 

Сьзкономить--зберегти. 
Сьворотка (молочная) -- жен- 

тиця, сироватка, дзер, дзе- 
ра. 5 

Сьтвороточньй--сировотний. 
Сьграть--заграти, відіграти; 

поиграть--згуляти; (свадь- 
бу) справити весілля. 

Сьзмала - змалку. 
Сьївзмолоду--ззамолоду. 
Сьзнова--знову, знов. 
Сьнишка--синаш, синочок, 
Сьновній -- синовий, синівсь- 

кий, синів. 
Сьнокь -- синок, синаш; ма- 

менькинь -- мамій, мамсин, 
мазун. 

Сьїнь -- син; единственньй -- 
одинець, одинак. 

Сьпать- сипати; деньгами -- 
гатити, трусити, сипати 
грішми. 

ЗСьпучесть -- сипкість, 
кість, сівкість. 

Сьтпучій - сипкий, сапкий, сів- 
кий. 

Сьпь--висип, 0сип, висипка, 
Сьгрець--см. Сьгрье. 
Сьрникь-- мнишок, мн.мниш- 

ки. 

сац- 

| Сьрньй--сирний. 
Сьгро--вохко, мокряво. 
Сьроварня--сирня. 
Сьроватьй -- поевохкий, при- 

вохкий; (о деревь) побрез- 
клий; (о хльбЕ) глевтяку- 
ватий. . 

Сьроий-- (матеріаль) сировий; 
влажн) мокрявий, вох- 
Кий; (о деревбф) брезклигі; 
(о хльбЬ) глевкий; (о дро- 
вахь) мокрий. 

Сиьромятникь--кожум'яка. 
Сьромятньїй -- сировий; -мая 

хожа--сириця. 



чь 

Сьропусть- пущання, пущен- 
ня. 

Сьрость--вохкість, моква, во- 
лога; сировість. 

Сьрбьжка, грибь--сироідка. 
Сьрь--сир. 

" Сьрье--сировина, сирець. 
Сир ть - вохчати, мокріти, 

оложати. з 
Сьскивать, сьіскать--росшу- 

к вати, Жати, вишукувати, 
вишукати. 

Сьскной--росшуковий. 
Сьскь--пошуки, росшуки. 
Сьтность -- сиТність, істов- 

ність, тривність, уіжність, 
тревність, Їжність, доїж- 
ність, 

Сьтньй, о-їстовний, ситний, 
тривний, тревний, уїжний, 
доїжний, іжний, о. 

Сиьтость--наіденість. 
Сьтьй--наїдений, 
Сьчугь--риндзка; (у свиней) 

ковбик. 
Сьчь, пт. 5ігіх зсор5 - леліт, 

кугач. 
Сьщикь--слідець, шпиг, шпи- 

гун, нишпорка. 
Сьщицкій -- слідецькій шпи- 

тунський. 
Сіверньй - північний; ввтерь, 

-горовий, горішній. 
Сіверо-восточньй -- північно 

-східний; -западньй-північ- 
но-західний. 

Сбверь--північ. 
Сівець--сіяч, сівач, 
Сввообороть-- плодозмін. 
Сіьвь--сівба, сійба, сіянка. 
Сідалище--сідалка, сідало. 
Свдалищная кость,  анат. 

--кульша, сідниця. 
Офдельникь--кульбачник. 
Сьдельньй--кульбачний. 
Сідина-сідь, сивина, сивизна. 
Сбдина--росколина. 
Сіьдланіє - кульбачення. 
Сьдлать--кульбачити. 
Сьдлистьй--линковатий. 
Сьдло-кульбака, арчик. 
Сіьдловатьй--см. Сдлистьй. 
Сьдобородьій--сивобородий. 
Сфдоватьй - сивуватий, шпа- 

куватий, посивий, сивас- 
тий, пресивий. 

Сьдовласьшй-- СсиВОВОЛОСИЙ. 
Сідоголовьшй--сивоголовий. 
Сілой--сивий, білий, шадий: 
Сьдонь--іздець. 

Суврепусть--Сітованіо. 

| Свдіть--сивіти, біліти, чалі- 
тися. 

Ськущій--січний. 
СьменНикь -- висадки; бот. 

--насінник. 
Сьменной -- насінний; кана- 

тикь, анат.-насінчий моту- 
зок. 

Сфменоводство -- насінникар- 
ство. 

Сьменоводь--насінникарь. 
Сьмя--насіння, семено, зерно; 

конопляное-сім'я; у живот- 
ньхь-літо, сім'я; у матки 
пчель и самца рьбь-молоч- 
ко; у трутня -- назілки, у 
человвка-яркість, ріження. 

Свни--сіни, подворець. 
Сінистьй--тінявий. 
Сзвнная--сіноторговиця. 
Сіьнникь--сінник. | 
Сьиной--сінний. 
Сьно -- сіно  (измельченног) 

-труха; (плохое, болотноє) 
патлама, чич, чичва, 

Сьноваль--підра, сінниця. 
Сьнокосець--косарь. 
Свнокосилка--косарка. 
Сіьнокосньй-- сіножатний. 
Сьнокось-- сіножать; (порос- 

шій кустами,  кочкамн) 
жбирь; время сбнокоса-ко- 
совиця. 

Сінокось, наськ. РНбаїапдїит 
оріїїо--косарь, косибав. 

Сьнь--тінь, холодок; намет, 
шатро; оборона, покрова. 

Сефра-- сірка. 
Сзризна--сірина. 
Сьрить--сіркувати. 
Сьрмяга--сіре сукно; сірак. 
Сьрнистьй-сірчастий, сірчис- 

тий;водородь, хим.-сірко- 
"водень. 

Сернокислая соль, хим.-сір- 
чан. 

Серньй--сірковий;-ная кисло- 
та-сірковий квас. 

Сіроватьй--сіренький, 
рий, сірявий. 

Сьроглазьй--сизодкий. 

посі- 

" Сврожелтьй--гливий. 
| Сврьій--шарий, сірий; 

лястий, мильний. 
Серівть--сіріти. 
Сьсть--сісти;  (верхомь 

коня) опівзати (коня). 
Сіти--тенета. 
Сфтка- сітка. 
Свтові нів--жалощі,нарікання. 

попе- 



Ми 

Сьтонать -- нарікати, жалу 
вати,  уболівати. жалку 
зати (на кого), жалкува 
тися. 

Овточньй--сітковий. 
Сьтчатка-сітковать, сітничке 
сьтчатокрьшмльшя наськомья 

---сіткокрил ці. з 
Сьтчатьй--сіткуватий. 
Сать--сіть. 
Сзча--бій, баталія. 
Сьченіє--хльоста, шпарення; 

капустьшмсіканка; попереч- 
ное-перетинок. 

Сьчка, кухонньй топорь--сі- 
кач, 

Сьчь-сікти, рубати; капусту 
-сікти;  пороть - шмагати, 
парити, періщити,  хльо- 
стати, лупцювати. 

Сьчься -оббиватися, 
тися. 

Сфялка--сівалка, самосійка. 
Сбфяльньй--сівний 
Сбянець--сіянка 
Сфяніе- сівба, сійба, засів. 
Сбфятель--сіяч, сівач. 
Сбфить--сіяти, засівати; 

-питлювати. 
Сюда--сюди. сюдою. 
Сюрпризь--несподіванка. 
Сякнуть--висихати. 
Сюртукь--сурдут. 
Сюртучньй--сурдутовий. 

т. 

Табакерка--кабатирка,  луб- 
ка, табатирка, табатерха. 

Табакерочньй--кабатирковий, 
лубковий. 

Табаководство - тютюнництво. 
Табаководь - тютюнник. 
Табакь -- тютюн;  крошеньшй 

турецкій -- штамбур; про- 
стой крьпкій -- бакун, ру- 
банка, мархотка; нюхатель- 

ньй--табака, кабака. 
Табала--байдики, гулі. 
Табачекь--тютюнець. | - 
Табачная -- (лавка) крамниця 

тютюнова; (плантація) 
тютюнище. 

Табачникь, - ца -- тютюнник, 
-ця; курій,-ка, люлешник, 

витира- 

муку 

-ця; (нюхающій) нюхарь, 
-рка. 

абачньй -- тютюновий, тю- 
тюнковий. 

Сьтовать - Іаксація. 475 

; Табель--спис, реєстр, відо- 
мость; (праздн, дечь) та- 
бель. 

Таблица -- таблиця; умноже- 
4 2 нія--таблиця множення. 
" Табличньй--табльовий. 
Табунньй --табуновий. 

!| Табунщикь--табунник. 
" Табунь--табун. 
| Табуреть--дзиглик. 
і Таволга, раст. Зрігаєа Чіпа 
І гіа 1. -- кашка, лабазні.к: 
! боярьшниколистная, 5 
| сгепаїа -таволожник. 

І 

І І 
ї 

Таврида- Таврія. 
Тавунь, раст. Мепуапібез ігі- 

Тоїа 1.--бобовник. 
Тазь, анат.--крижі; мідньй-- 

мідниця. 
: Тайга--праліс. 
Ї Тайкомь--спотання, спотинь- 

га; потай, потайці, крадь- 
кома, покрадьки, нишком 
нишкотою, зЗнишка, ни- 

щечком, тихцем, покраден 
ці, покрадці, потаємне, по 
таєнно, потаєнці, тайкома. 

Тайна-- таємниця, таємність, 
тайнощі, таїна, тайність. 

Тайникь-таїнник, схованка, 
криївка. 

Тайно--употай, потай, потай- 
ці, нишком. з 

Тайнобрачньїй, бот.--безквіт- 
ковий. 

Таинственность--таємничість. 
Таннственньй, 0--таємничий. 
Тайнство -- таємниця; церк. 

--сакрамент. 
Тайньй--таємний, потаємний, 

потаєнний, потайний. 
Тайть--таїти, крити, ховати, 

затаювати, утаювати, при- 
таювати. 

Тайться (оть кого) критися 
(перед ким). 

Такальщикь,у ца --потакач,-ка. 
Такать -- підтакувати, поту- 

рати. 
Также--так само, теж, тож. 
Таковскій--таківський. 
Таковь--такий, однаковий. 
Такой--такий. 
Такса--поставна ціна, такса; 

(порода собакь) дакс. 
Таксаторь--таксатор, оцінов- 

ник. 
Таксаціонньй -- таксаційний, 

оцінозний. 
Таксація -таксація, оціновка. 



4я0 

Таксировать--таксувати, оці- 
новувати. 

Тактическій--тактичний. 
Тактичньй, о--тактовний, 0. 
Тактньй--тактовий. 
Такть, муз--лад, такт; (вь 

діьлахь, поступкахь) такт. 
Такь--так, такечки, такеньки. 

какь--бо, затим, через те, 
що, позаяк; куда-- так де: 
ли-чи так?... много-такого 
багато; такь сказать--мо- 
вляв; то-отож; точно--так 

саме, самісінько так; воть 
-- так от, так ото: или 
иначе -чи так, чи инак. 

Талантливость -- таланови- 
тість. 

Талантливьій -- талановитий, 
-о. 

Таланть--талан. 
Талія -- поперек. 
"алонь--близець. 
Таль--см. Тальникь. 
Тальй -- відлеглий, розмер 

злий. , 
Талькь, минер.-тальк. 
Тальникь, раст. Заіїх асиі 

бїїа-шелюг, шелюга, ше- 
влюг; сврьй, 58. гозтагіпі- 
боїіа и мальмй, 5. іпсибасег 
1.-рокитник. 

Таможенникь -митник. - 
Таможенньй -- митний;-ная 

пошлина--мито; ная заста- 

ва--рогатка, митниця. 

Таможня--митниця. 
Тамошній -- тамешний, там- 

тешній. 
Тамь-там, тамо, тамки, та- 

мечки, таменьки. 
Танець--танець. 
тачцовальньй -- танцюваль 

ний, 
Танцовать--танцювати. 
Танцовщикь,-ца -- танцівник, 

-ця. 
Танцорь, рка -танцюра, 

цюриста, 
Тапирь, зоол. Тарігиз5- -тапір. 
Тарабарщина--безглуздя, нісе 

нітниця 
Тарабарс 

глуздий 
Таракань, насік. Віайа огіеп 

ігіїв -манджак, тарган, зу- 
гар, шторган, таркан, по- 
станець, коваль; Регіріапе!а 
огіепіаїііз-кракоч. 

Тарантась--дрижула, 

тан 

--нерозбірний, без - 

Таксировать -Тащить. 

Тарантуль -- тарантух, миз- 
тирь, павук волоський, та- 
рантля. 

Тарань--муролом.! 
Тарань, рьба Абгагпіз уітбга-- 

тараня, цілух. 
Таратакка--чортопхайка біда. 

Таратора--талалай,-ка, торох- 
тій,-ка, цокотун,-ха, цвеч: 
тюх, - тюха, белькотун, ха, 
балаклій,-ка. 

. Тараторить--базікати, торох- 
тіти, рейдити, форкотати, 
фляворити, фльокотати, 

Гаращить -- витріщати, виря- 
чатир ся - лізти, стягтися, 
пнутися (заз ким). 

Гарелка--таріль, тарілка; глу- 
бокая-полумисок; деревян. 
-ставець. 

Тарелочка (маленькая) -- спо- 
док. " 

Тарелочньй- тарілкозий. 
Тарифь--тарифа:ріьчн и морс. 

--Фрахт. 
Тароватьй--щелречний. 
Гартарь--пекло. 
Таска--тяганина, тарганина;" 

чубрій, прочуханка. 
Таскать -- тягати. волочита, 

таргати, микати:; туда и 
сюда - сертувати; цупити, 
цобрити, красти; носити, 
не скидаючи. 

Таскаться--тягатися, волочи- 
тися; швендяти, блукати. 

Тасовка--тахлювання, таліру - 
вання. 

Тасовать (картьтй)--тахлювати, 
талірувати, мастити 

Татаринь--татар, татарин. 
Татарникь, раст. видь Сіг5ішт 

агуеп5е--наголоватки; виль 

Егізіїнаїіз-лабаз: С. Іапсео- 
Такита-ості, дідовник, дряб- 
чак. 

Гатарія -татарщина. 
Тать--злодій. 
Гатуировать - татуювати. 
Гатуировка--татуювання. 

Тафта -полутабенок. 
Тачать (сшивать) -штукувати. 
Тачечньй--тачковий. 
гачка- тачка. Р 
Гащить--тягти, волокти, тар- 

ганити, тахтарити, цурпе- 
лити, цуприкувати, цупити, 
тасувати, тирити, тябри- 
чити, тябрили, перти, 
тарабанити; - (крастб) цу 



Тащиться-- Темноватий. 

пити, цобрити; судно 
вверхь по рЬкь-тяглувати, 
гамовати. 

Тащиться--тягтися, цургани- 
тися, сунбелитися, плуга- 
нитися, цугитися, плеха- 

тися, телепатися, теліпа- 

тися, чветати, тарганитися. 

човпли, шчбвгати,  чОвга- 
лися, лемзіти, плужитися, 
чалапати, пгентатися. 

Таяніе- танення, кіпвіння. 
Таять -- танути, кіпніти; о 

рькЬь: вскрьваться - скре- 
сити, скреснути. 

Тварь -- твориво, 
собир.-плодь. 

Тверпить--правити, торочити, 
теребити, товкти, туркати, 
тяти, о довбти, туркотати, 
туркотіти. 

Твердо--твегдо, міцно, непо- 
хитно; твердо, рішучої; 
знать-лобре знати. 

Твердоватость -- потвердість, 
притвердість. 

Тверловать й - потвердий, при- 
твердий. 

Твердость -- твердота, твер- 
дість. 

Твердьй -- твердий, міцний; 
(какь кость) окостуватий; 
(о земль) щертовий: (неус- 
тупчивьй) кремезливий, за- 
тинчивий; (о физ. тьлахь) 
ціпкий, твердий. 

Тверльня--тверджа. 
Твердь- твердь. 
Твердіьть--тверднути, тверді- 

шати: о жидкости-тужа- 
віти, ціпнути. 

створіння; 

Твой, твоя, твое--тві твоя, 
твоє. " 

Твореніє- (пропессь)  творін- 
ня, утворення; (все создан- 
ное) твориво, створіння; 
(сзчиненіе) твір. 

Творець -- творець. 
Творительньй (падежь)- оруп- 

ний, інструменталь, ШОСТИЙ 
(відмінок). 

Творить -- творити, чинити, 
робити, справляти, діяти. 

Творитьси-- творитися; витво- 
рятися, кобітися, 

Творогь -- сир; осьвшій вь 
прокисшемь  молокі-зсіда- 
нина. 

Творожистьй -- глягуватий, 
зсілий. 
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Творожить--Глягати. 
Творожиться--Глягатися, зсі- 

датися. 

Творожникь--сирник. 
Творожньй--сирний. 
Творческій--творчий. 
Творчество--творчість. 

Тватральньй--театральтий. 
Теватрь--театр. 
Тезись - теза. 
Тезка--тезко. 

| Тексть--текст. 
Текучій--пливучий, 
Текучесть--пливучість. 
Текущій--текучий, . пливучий; 

п времени, собьтіяхь-поточ- 
ний, біжучий;-счеть поточ- 
ний кошт, біжучий кошт. 

Телеграмма--телеграма. 
Телеграмщикь - телєграмист. 
Телеграфировать --телеграфу- 

вати. 

| Телеграфисть- -телєграфист. 
Телеграфь-- телеграф. 
Теленокь -- теля, телятко, 

ялівча, (годоваль'й) назі- 
мок, бузівок, бузімок, бу- 
зів'я, (трехльтній) третяк, 
третячок. 

Телескопическій -- отяновий, 
далекоглядний. 

Телескопь--отян, далекогляд. 
Телефонировать -- телєфону- 

вати. 

Телефонь--телєфон. 
Телиться--телитися. 
Телка--телиця, теличка, 

рістка, 
Тельная--тільна, надіжна. 
Тельга--віз, кдла, фіра, лой- 

трак. 

на- 

ТелЬженка--повозчина. зи 
Тельжка--возик. 
Тельжникь -стельмах. 
Тельжньй--возовий. 
Телятина--телЯтина: габлина 

(кожа). 
Телячір--телячий. 
Тема--тема. 
Темень--темня. 
Темлякь--тембляк. 
Темнить -- тьмиги, тмарити, 

тмити. . 
Темница--в'язнинпя. 
Темничньй- - в'язничний. 
Темно -- темно, поночі, 

ряво, тмяно. 

Темнобурьй -темнобрунатний, 
Темноватьй, о -- Тьманий, 

тем- 
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тьм'яний, потемний, 
темний, о. 

Темноволосьшй-- темноволосий. 
Темноголубой -- темноблакит- 

ний. 
Темно желтьй--гавановий. 
Темнокрасньй -- темночерво- 

ний, багривий. 
Темнорозовьшй- темнорожевий. 
Темнорусьй-- темнорусЯвий. 
Темнорьжій-- темнорудий. 
"Темносиній-- темносиній. 

Темность -темність,  темня, 
темнява. 

Темносірьй» темносірий, тем- 
носивий; (масти) мурий, 
моругий, шпакуватий. 

Темнота--темрява, темнощі, 
потемок, сутемрява, тем- 
нина, пітема. 

Темноцвітньй- темнобарвний. 
Темньй -- темний, темрявий, 

сутемний, сутемрявий. 
. Темньв--темніше. 
Темніть -- темніти, 

шати, сутеніти, 
мерхнути. 

Темпераменть - темперамент. 
Температура -- теплотність, 

температура. 
Темя--тім'я. 
Темянньй -- тіменний; - 

кость-тіменниці. 
Темашить--штурханами 

вати; утокмачувати, 
Темяшиться-. здаватися, уяв- 

лятися, чутися.., 
Тендерь- тендер. | 
Тенето- сітка. 
Тенорньй--теморовий. 
Тенорь--тенор. 
Теорсма-- теорема. 
Теоретическій, ки--теоричний, 

-но, теоретичний. 
Теорія--теорія, 
Тєперь--тепер, нині, тепре, 

тепера, теперя, теперечки, 
тегереньки. 

Теплиться--світитися. 
Теплица-тепляк. 
Тепло, нар. - тепло, огрійливо 

о--тепленький, 
потеплий, притеплий, о, 

Теглое (одежда)- загріток. 
Теплоиспусканіє--теплотеча. 

Теплопроводность тегло- 

прудність. 
Теплородь--тєплець. 
Теплота--тепло, теплість, теп- 

лінь. 

при- 

темні- 
поночіти, 

ная 

тгоду- 

| 

| Терять, готерять - трати 

Темновзслосьй - Терять, 

Теплушка--огріванка. 
Тепльй- теплий. 
Тепльюнь--теплиня. 
Тепліть--тєпліти; теплішати, 
Тераса--тераса; терась- пад. 
Теребить -- которгати, шиор- 

бати, термоситу, смикати, 
торгати, таргати, сіпати, 
скубти, шарпати. 

Теремь--палац, 
Тереть -- терти, (обь обуви) 

трудити, муляти. 
Тереться- тертися. 
Терзать-- таранчити, шарпат и, 

шматувати; мучити, мдр 
дувати. 

Терка--тертушка, тертка. 
Терминологія-- термінольогія, 
Терминь -термін. 
Термометрическій-- тепломір- 

ний. 
Термометрь--тепломір. 
Тернистьй--тернистий. 
Терніе--терня, терно. 
Терновка--тернівка. 
Терновникь--терняк, терник. 
Терновьй--терновий. 
Тернь, раст. Ргипиз5 зріпоза -- 

- терен, тернина; (ягода) тер- 
но, терен. 

Терпентинь--терпетина. 
Терпимость--толєрантність. 
Терпимьй,о -- толєрантний; 

терпійний, о. 
Терпкій--терпкий; на вкусь-- 

лавучий. 
Терпхость -- терпкість; даву- 

чість. 
Терпнуть--терпнути, дерев'я- 

ніти, лубіти. 
Терпугь- рашкуль, 

нагилок. 

ТерпіЬлрвость -- терплячість, 
терпливість. 

Терпіливьй, о -- терплячий, 
терплячкиїй, терпливий, с. 

Тері.Вніє--терпіння, терпець, 
терпячка, терплячка; -лоп- 

нуло -терпець увірвався. 
Терпіть --терніти, горе. муку-- 

поиймати горе, муки. 
Тертий "тертий: кглачь--би- 

ла голова, Сувалець. 

рашпіль, 

утрачати, утратити, губи- 

ти, згубити, загубити, зро- 
няти нити; время -- газ»ли, 

марнувати час; доверіє -- 
звірятися, звіритися; со- 
знаніе--непритомніти, зне- 



Хвряться-- Їихо. 

притомніти; вь чемь--тра- 
тити на чому. 

Теряться -губитися; (оробіть) 
бентежитися, збентежува- 
тися, 

Тесакь- колодій, колодач. 
Тесаніє -тесанина. 
Тесать--тесати. 
Тесачньй--колодійовий, коло- 

дачний. 
Тесемка--поворозка; гарусная, 

шеостяная--жичка. 
Тесемчатьй --тасьмистий. 
Тесовьшй - тесовий. 5 
Тесть--тесть. 
Тесь - тес. 
Тесьма -- тасьма; цввтная -- 

бабінка; для обшивки одеж- 
дь--пасаман. 

Тесьмяньй - тасьмовий. 
Тетеревиньй - зетеруковий. 
Тетеревь, пт. Теїгао іеітіх-- 

тетервак, тетерук, ціцвірь, 
тетерюк, тетерець; Т. иго- 
дайизя глухан. 

Тетерка--тетериця, тетера. 
Тетива--тятива, тетівка. 
Тетенька--тіточка, тітуня, ті- 

туся, тітунця. 
Тетка--тітка. 
Тетрадь--зшиток, зошит, сек- 

стерень. 
Тетушка - тітка. 
Техническій--технічний. 
Теченіє -- течія, теча, плив, 

біг,упливупо т-нію-за водою; 
противь т нія-проти води; 
планеть-біг плянет; време- 
ни- уплив часу; рЬьки плив 
води. 

Течка -тічка. 
Течь - текти, точитися; упли- 

вати; бігти; едва замітно- 
спезити; тонкой струйкой 
дзюрити, цюрити; сильно- 

ринути, цебеніти; о крови- 
юшяти; журча-нцюркотіти; 
медленно, тихо-леліти. 

Течь, сущ.--текнява, теча. 

Теща--теща. 
Тибрить -- цобрити, цупити, 
- тягти. 
Тигель, плавильн. --бритваль. 
"Тигельньй - бритвальовий. 
"З игсренокь --тигря. 

з Тигрица--гигриця. 
Те»гровьшй--тигровий. 
Тигрь, зосл.-тигр. 
Тих нье--(о часахь) цокання, 
-теленькания, (о дятлі) То- І 
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котіння токотання, дзюбан- 
ня, тукання. 

Тикать--(о часахь) цокати, то- 
ленькати; (о дятль) токоті- 
ти, токотати, дзюбати, ту- 
кати. - 

Тиковьш--кутилевий. 
Тикь (ткань) -- кутиль; (мед.) 

тік. 
Тиликать--терликати. 
Тимофеевка, трава 

ргаїеп5е--мишак, 
Тимпань--таламбас. 
Тимьянь, раст. Трутііз ми! 

дагіз -- чебрець, чебрик, 
чебчик. 

Тина, волокн. вод. раст. СПпага 
кли Сопівегуа -- шмара, зе- 
лениця. 

Тиневіть--шмаріти. 
Тинистость -- шмаруватість, 
Тинистьй--шмаруватий. 
Тинньй--шмарови й. 
Типическій -типовий. 
Типографія--друмарня. 
Типографскій - друкарський. 
Типографь -друкарь. 
Типунь - пипоть. 
Типь-тип. 
Тиранить--тиранити. 
Тиранствовать -- тиранувати, 
Тирань-- тиран. 
Тире --розділка. 
Тиркуша, пт. Оіагеоіа 

порієга -- припилка, 
тичка. 

Тискать -- гнітити, утискагії; 
друкувати, відбивати. 

Тиски, мех.--лещата, щимки, 
лисиця, клюба. 

Тис еніе -- відбивання; відби- 
ток; видання. 

Тиснить--відбивати. 
Тисовьій--ТтИиСОВвИЙ. 
Тиссь, раст. Тахи5 Босаіа І.- 

тис, , 
Титло-Титло. 
Титуловать--титулувати. 
Титуль--титул. 
Титульньй--титуловий. 
Тифозньй--червінковий, 

хачковий. 
Тифь брюшной--червінкаг, глу 

ханя, глухачка; пятнистьй 

-глуханя плямкова; сьг- 
ной--висипкова. 

Тикхій - тихий, тихомирний, ла- 
гідний, спокійний, рахман- 
тий, плоховитий. 

Гихо--тихо, потиху, 

Риіешт 
ржанець. 

теїа- 
при- 

глуе- 

потихень- 
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ку, тихомирно, спокійне, 
лагідно, помалу, поволі. 

Тихомолкомь -- тнхцем, тиш- 
ком, тишком нишком; сти- 
ха, нишком; мовчки. 

Тихонравньй рахмалний, 
плохий; плоховитий. 

Тихонько -- тиХенько, 
помаленьку. 

Тихоня -тишко, тихець. 
Тихоходь, зосл. Вгадури5 -- 

лінивець. 

Тихохонько- тихесенько. 
Тише- тихше, тихіше. 
Тишина- тиша; тихомирство 
Тишь-- тиша. М 
Ткальньй --ткацький. 
Тканіє - Ткання. 
Ткань-- тканина, тканка. 
Ткать--ткати. 
Ткацкая--ткальня. 
Ткацкій - ткацький. 
Ткачество-- ткацтво. 
Ткачиха--ткаля. 
Ткачь - ткач; (шутл.) нитко- 

плут. 

стиха; 

Тлетворньй -- шкодливий, згуст 
н смертолайний. 

Тльніє -- тління; истлініе -- 
зотління; горініе безь пла- 
мени- жаріння. 

Тліьнность--тлінь, тлінність. 
ТлЕнньй--тлінний, 
Тивнь--тлінь. , 
Тліть - тліти, гнити; тліти, 

жевріти, чевріти. 
Тльюшій--жаристий. 
Тля-гниття; насік., АрНіз -- 

мшиця, мушар»": травяная, 
капустная -- попелиця, по- 
пільниця, 0 попеліха, по- 
пільнуха. й 

Тминньш -цминовий. 

Тминь, раст, Сагит Сагуї -- 
цмин, цінціпер. Я 

Тмить--темарити, темнити. 
То-то, бишь--то пак: то то- 

же-тож бо; то то и есть-- 
ото ж то, тож бо то й є то 
и двло -рез у раз, раз по- 
раз; и то-та й то: тодане 
то-- те та не те; что то -- 
щось, якось; то есть - - себ- 
то, тоб то. 

Товарищескій-- товариський. 
Товарищество -- товариство, 

спілка. 
Товарищь -- товариш; 

рат.-товариство. 
соби- 

ТихоМолкомь--Ролкотні. 

Товарка--товаришча. 
Товарньй -- (отділь, складь) 

крамний, крамовий; (пом 
задь) вантажний, 

Товаровідініє -- крамознавз 
ство, Отсканироваль Рослав 

Товарь--крам. 
Тогда--тоді; же--тоді ж, того 

саме часу; какь -- наколи; 
именно --тоді, отоді саме. 

Тогдашній--тодішній. 
Тождественньй, с -- тотож- 

ний, о. 

Тождество- тотожність. 
Тоже--теж. 
Токарничать--токарювати. 
Токарньй--токарський. 
Токарь- тикарь. 
Токованіе--тирва, кльочіння. 
Токовать (о тетеревь) - кльо- 

чити. 
Токь - пруд. 

Толкать,-кнуть--пхати, 
ти, попхнути, штовхати,- 
хнути, тручати, трутити, 
утручати, утрутити, штур- 
хати, хнуги, штурєти, штур- 
ляти, шишкати, друляти, 
друлити, торкатк, -Кнути, 
стусати, снути, сонути, ту- 
ряти,рнути, созмати, пу- 
ти, сунути, деменути, дріл- 
лути. 

Толкаться -- пхатися, штовха- 
тися, тручатися, штурхати- 
ся, штурятися, штурлятися; 
(слоняться) тинятися, пеш- 
татися, волочитися, тяга- 
тися. 

Толкачь--ступигрь. 
Толкованіе--глумачення, тов- 

мачення. 
Толкователь,-ница -- тлумач,» 

ка, товмач,-ка. 

Толковательньй -- тлумачний, 
зсувальний. 

Толкозать -- тлумачити, тов- 
мачити, з'яссвувати; роз- 
мовляти, балакати. 

Толковитьй--тямовитий, тям- 
кий, покмітливий,  похіп- 
ний. 

пхну- 

| Толковникь--тлумач. 
Толковьй--клумакуватий, тя- 

мущий, тямучий, толадній; 
см. Толковательньй. 

Толкомь-- лалом, до пуття. 
Толкотня - штовханина, штур- 

ханина, товча, товкотнеча; 



Челкучка--п ойить 

Толкучка (рьнокь) -- точок, 
тандита, товкун, товчок. 

Толкушка (пестикь) -- товка- 
чик; (человькь) непосидю- 
ча, швендя, побігуця. 

Толкюьі--либі товкиць! штовхі! 
штовхиць!  штурх!  лукі 
пхиць! 

Толкь--товк, тяма, тям, глузд, 
лад, розум, пуття; поговір, 
поголоска; секта. 

Толокно--мнянка. 
Толокнянка, раст. Вгеїозіа- 

рбу!о5 Миа Шг5і или В. обі- 
сіпаїіз - мучниця. 

Толочь -- товкти; (сахарь) -- 
мняти, мЯти. 

Толочься--товктися; човпти- 
ся, волочитися, товктися. 

Толпа -- юрба, юрма, гурма, 
натовп, тиск, ясир, зграя, 
ярчак, обуза, купа, тур- 
биль, тичба, юрта, зглота, 
налога, навальність, збіго- 
висько, збіговище, стовпи- 
ще, валява. 

Толпиться--тиснутися, товпи- 

тися, купитися, купчитися, 
юрмитися. 

Толпою--юрбою, гурмою, по- 
топтом. 

Толстенькій -- дебеленькува- 
тий, товстенький,  огряд- 
ненький, 

Топсто-- товсто. 
Толстобрюхій--череватий, тов- 

стопузий. 
Толстоватьй--потовстий, тов- 

стенький. 
Толстогубьшй--губатий; сущ.- 

губань, губач. 
Топстозадьшй--тилатий, купра- 

тий. 

Толстокожій - твердошкурий. 
Тойстомордьй--см. Толсторо- 

жім. 

Толстоногій--топстоногий. 
"Толстоноска, пт. Егіпдійа сос- 

соїБгацз5іез -кОСТОГриза. 
Толсторожій - товстопикий. 
Толстота--см. Толщина. 
Топстошвій--гамаликуватий. 
Толстощекій (мордастьшй) 

мидзатий. 
Толястушка -- товстуля; раст. 

Ріапіадо агепагіа -- трипут- 
ник. 

Толстьй -- товстий; очень -- 

товстючий, товстенний; о 
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ПП людяхь -- опасистий, пузд- 
ратий, гладки?. 

Толстіьть -- товстішати, тов- 
щати, дсбеліти, гладшати, 
ситчати. 

Толстякь--товпига, товстюк, 

гладун, опець. 
Тодчекь--стусень, стус, сту- 

сан, штурханець. 
Толченіе--Товчіння. 
Толченьшй--товчений. 
Толчея--мущирь, ступа. 
Толща--обсяг; скупність; (зем- 

ли) брила, скиба. 
Толщина-товщінь, товщиня, 

дебелина. 
Толщиной -- завтовшки, зав- 

товш, завгрубшки. 
Только--тілько, тільки, іно, 

оно, но, лишень; бьгщ--аби, 
абиб; лишь -- усе тільки, 
іно що; лишь только--ско- 
ро; что--оце зараз;но толь- 
ко--тільки ж бо. 

Томительньтй, о знемо 
ний, о; (душньій) млосний, о 

Томить--мучити, 
Томиться--нудьтувати, нуди- 

тися. 
Томленіе -- нудьга, нудота, 

нуд. 
Томньй,о -- утомний; м'який, 

ніжний; нудни?,0. 
Том'ь (книга) -- книга. 
Тонехонекь--тонісінький. 
Тонкій--тонкий; лехкий; ніж- 

ний, делікатний; хитрий. 
Тонковатьй -- потонкий, при 

тонкий. 
Тонкокожій--тонкошкурий. 
Тонконогій--тонконогни. 

Тонкорунньй-- тонкововний. 
Тонкость--тонкість; мн.--тон- 

кощі. 
Тонуть--тонути, топнути, по- 

тахати, потопати. 

Тонь--тон; лад. 
Тоніть- тончати. 
Тоня--тдня. 
Топазь, минер.- топаз. 
Топаніє -- тупання, тупцю- 

ватня. 
Топать--тупотати,  тупотіги, 

7 тупнути, тупати, тупкаги, 
| цуєкати, дубкати. 
Топинамбурь, раст. Неїїап- 

виз іобегози5--бульба. 
| Топить (потоплять) -- топити; 
| (плавить) топити; (вь пе- 

чи) палити. 



4 

Топиться--топитися. 
Топка -- (вь печи) палення; 

(плавка) топлення,"ростоп- 
лення; (чело печи) жаро- 
вище. 

Топкій - грузьки! драглина- 
стий, міськавуб, мулкиії, 
багнистий; 0 огрійний; ро- 
стопистий. 

Топкость -- грузег'сть; огрій- 
ність; ростопис ість. 

Топленіе (молоки)- топля. 
Топливо--паливо, от ал. 
опльй - намоклий. 

Тополь--тополя; Р. г ра-осо- 
кір; пирамидальньй, Рори- 
іш5 | ругатідаїіз -- легінь, 
раїна; душистьй--Р. Баїза- 
тівега І. - золота верба; 
черньй, Р. підга со о- 
рина. 

Топорикь -сокирка. 
Топорище--топорище. 
Топорньй-- сокирний: 

боватий. 
Топорокь--сокирка; 

пущадло. 
Топотня--тупотнява. 
Топоть -- тупотнява, 

ксстру- 

хирур-- 

(люд- 
ской)--тупотня; тупотання,, 
копіт. 

Топтаніг-- талування. 
Топтать--талувати, топтати; 

«місити, грузити; топцю- 
вати. 

Топтаться-туптати,  тупціо- 
вати, товктися, топтатися. 

Топтунь, раст. Роіїїдопит ауї 
сціаге - спореш. 

Топучій--грузьк 
Топча- потоптом. 
Топьрить--розставляти, рос- 

карячувати, розчелирювати. 

Топьриться -- харапудитися, 
їжитися. 

Топь -- цмоковина, мороква, 
млака, мокряк, мочар, ка- 

лабатина, драгна, драгли- 
на, трясавиця, багва, баг- 
новмці, грузь, тряссвина, 
моква, твань; вь лсу мраз- 

ниця. 
Торбань--торбан. 
Торгашество--махлярство. 
Торгашь -- махляр; бран.-са- 

логуб. 
Торгогать--торгувати. торжи- 

ти, купцювати, крамувати. 
Торговаться -торжитися, тор- 
гуватися. б п 

Гопиться-- Торф, 
Х 

Торговець -купець; боан.-са- 
логуб. 

Торговка -- перекупка, пере- 
пролух 

Торговля--торгівля, торгови- 
ія, крамарство, крамгру- 
тання. 

Торговьй - торговельний, тор- 
говий, крамарський, 

Торгь (торговля) - поторжка, 
г.рг; торги-переторг, ліци- 
зі ція 

Торсць--гузирь. 
Торжественньй, о -- урочи- 

стий, о. 
Торжество -урочистість; трі- 

укф., 
Торжествовать -- триумфу- 

вати. 
Торжище--торговиця. 
Тормазить -гальмувати. 
Тормазньй--гальмовий. 
Т рмазь-галемо. 
Термошенье -- пошарпушки, 

тарсування, торсання, тар- 
гання, сіпання, смикання, 
тузування. 

Тормошить - тарсувати, тор- 
сати, таргати, сіпати, сми- 
кати, тузувати, тягати, тер- 
мосити, шарпати. і 

Терньй-- битий, уторований, 
протоптаний. 

Тороватьй, о--см. Тароватьй. 
Торопить--квалити, наглити, 

підганяти, понагляти, при- 
скоряти, галити. 

Торопиться -- успішати, ква- 
питися, швидкуватися, ха- 
патися, понаглятися, гохоп- 
лятися, хвататися, поспі- 
шатися, галитися. 

Торопкій, о- см. Торопливьй 
и Трусливьй. 

Торопливость хапливість, 

хапкість, кваплення, квап, 
поквап, Оспіх, поспіх, сквап- 
ність; лякливість, 

Торопливь!й, о хапливий, 
хапкий, квнпний, поквап- 
ний, сквапний, скороспіш- 
ний, о; лякливий, о. 

Торопь--спіх, поспіх; вь торо- 
пяхь - похапцем, спохвату. 

Торопіть-- лякатися, тєтеріти. 
Торочить--облямовувати, об- 

шивати. 
Торсь-- тулуб. 
Торть--соложеник. 
Торфь --бопотнина, дерниння 



-Торфян:і кь - Травяной. 

Торфяникь болотнийнук, 
дернинник. 

Торфянистьй - болотнуватий, 
тернинуватий. 

Торфяной--болотнинний, дер 
нинний. 

Торчаніе -- стремління, стов- 
бичиння,сторцювання, стир 

чання, сторчання. 

Торчать--стреміти, стирчати, 
стовбичити, сторчати, стор- 
цювати. 

Торчкомь-сторч, навсторч. 
Тоска-- нудьга, притуга, зану- 

да, туга, журбота. 

Тоскливькй, о-- тужливий, туж- 
ний, тоскний, жалібний, о. 

Тосковать--тужити, журитися, 
нудьгувати. 

Тость-- здравиця. 
Тотчась- зараз. 
Тоть, та, то-- той, тая, та, теє, 

те, стой, ота, оте. 
Точеньй- точений. 
Точило--точило, гострило. 
Точильньй - гостривний, 
Точильня--гостривня. 
Точильщикь-- гостривник. 
Точить--точити,-ся: тострити, 

-ся; (о мьшахь) гризти. 
Точка--цята,  цягка, капка, 

крапка. 
Точнехонекій, о-стеменнісінь- 

кий, достеменнісінький, о. 

Точно--справді, дійсне, саме» 
стотно, достеменно, несте- 
менно; опредбленно - допо- 
відно, докладно, ретельно, 
рихтельно; будто-мов, не- 

- мов, наче, неначе, буцім, 
непричком, негричкома; 
также-так стме. 

Точность-локладність, ретель- 
ність; достотність. 

Точньй справжній, гійсний, 
достеменний, нестеме-ни 
ретельний, справний; о 
наковий, подібний, певний. 

Точьовь - точь -- нестеменно, 
нестемчи,  нестемнісінько, 
нестотно, істотне. 

Тошнить--млоїти, канудити, 
нудити, вадити, 

Тошно- нудно, млайно. 
"Тошнста--нудь, млість, млой- 

ність. 
Тошньй -- нулний, млосний, 

млойний. 
Тещать -- худнути, худніти, 

|| мизерніти, 
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марніти; охля- 
вати, хлянути, слабіти. 

Тощій--порожній; худий, су- 
хий, хулорлявий; (о зерні) 
замідкуватиин. 

"рава -- трава; волшебная и 
цілобная - зілля;  сорная- 
«ур'ян, веросшая послі 
сЬнокоса - стара, отавишя; 
скошенная--кошениця; про- 

шлотодняя не скошенная- 

нежерь, нежирь, калдан, 

1 старних; истоптанная-пато- 

лож бгреговая - бережина; 
болотнля-болотнівка; тра- 
вь  ( травина; травянистья 

растенія-зело. 

Трава Босоролдская полевая, 
раст. Тбутиз  зеруйит-- 
матерзанка, материнха. 

Трава бБлая, раст. Сепіаптеа 
тагспаїіала--порушник. 

Трава воловья, рост. Обопіз 
Бігсіпа--вовчуг. 

Трава волчья, раст. Виюотиз 
чтреПабиз--осітняк,осітняг. 

Трава гребенная, раст. Ата- 
тапібц5 сацдааїше -турецьке 
просо. 

Трава донная, Меїїоїшя сое- 
гиіеа 1.--буркун-зілля. 

Трава завальная, раст. | узі- 
тпасііа уцідагів- зілюдра. 

Трава крестовая--дідик: 
Травинка--травина. 
Трава листь, бейити гімаїе Ї.-- 

підийма, поникниця. 
Трава пчельчикь Меїізза, Дга- 

сос ріаї зт Моіаміса 1. -- 
кадило, медовка. 

| Травистьй - ряснотравний. 
Травить -- (кого кімь) цьку- 

і вати, чвати; (истреблять) 
і ньпасати, толочити; (ядомь) 

|, труїти. 
Травка--травиця, зілина. 

| Травля--гоцьков, цькування; 
улови. 

Травникь, ргст. 5уїміа -- коп- 
Ї ривник, копривняк; (гер- 

барій) зільник; (настойка) 
травняк. 

Травной -трав'яний. 
Травсвілініє--травознавство. 
Травосбвяніе -травосів. 
Травояднни - травоїдний, тра- 

вопасний. 
Травчатьй- мережчатпи, квіт- 

частий. 
Травяной--трав'яний. 
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«Тр агелія-тратедія. 
Трагическій--трагичний. 
Традиціонньй -- традиційний. 
Тректать -- трактат, умова; 

росправа. 
Трактирньй--трахтерний. 
Трактирщикь, ца -- трахтер- 

ник, ця. 
Трактовать--трактувати. 
Тракть -- битий шлях, гости- 

нець. 
Трамбованієе -- талування, бу- 

тіння. 
Трамбогать -- талуватй, бу- 

тити, 
Трамбовка-- толок, баба. 
транжирить--мантачити, пин- 

дрити, тринькати, ментре- 
жити. 

Трансильванія- Арлгль. 
Транспаранть--раштра. 
Транспортньй--персеоговий, 
Транспорть--перевіз: (обозь) 

валка; (судно)  гагоплав; 
(вь бухгалтерім) транспорт. 

Трапеза- тралеза. 
Трапь-- східці. 
Траншея--шанець, 
Трассировать--трасувати. 
Трата- трата, страта; (на- 

праснгя)- марнузання, мар- 
нотрата, магнотр тство. 

Тратить -- витрачати, треби- 
ти: мотать -- мантачити, 
цингрили. 

Траурньдй -- жалобний; похо- 
ронний. 

Траурь- жалоба. 
Трахея, анат.-лихавка. : 
Трахнуть -- хрягнути, хрьог- 

нути, торехнути, бацнути, 
бебехнути. 

Трахома, г-сухий волос. 
Трахь -- хряп, торох, бебех, 

терах, хрьоп. 
Траченіе -- витрачиння; мар 

нування. 
Треба, церк.- треба. 
Требникь- требник. 
Требонаніе--вимота, вимаган- 

-ня, домагання. 
Требователь, ница - вимагаль- 

нику ця 
Требовательньй-- загонистий!: 

(о вБдомости на жаловагніє) 
платневий: (о відомости 
на припась!) харчовий. 

Требовать- вимагати, прави 
ти, домагатися; кликати; 
добиваться-- доправлятися, 

Трагегія--Трепсль. 

допевнятися, допоминати- 
ся чого, потрібувати. 

Требула, раст. 5сапфїх сегево- 
йит--кервель. 

Требуза--тельбухи. 
Требушинньй--тельбуховий, 
Тревога--маркота,  певпокій; 

сполох, колоть, шугерть, 
труса, переполох, колот- 
неча. 

Тревоженіе--непокоіння. 
Треножить (безпокоить) -- не- 

локотти, турбугати: (пугать) 
колошкати, полохати, по- 
лошити. 

Тревожиться -- негпскбітися, 
фрасуватися, турбуватися; 
полохатися, полошитися. 

Тревосжливьй -- полохливий, 
лякливий; (заботливьтй) па- 
зовитий, дбайгивий. 

Тревожньй, о -- незпокійний, 
неспокійний, турботний, о, 

Треволненіє - негпдкій. 
Треглавьй -- триголовий; (о 

церкеи) трибанний, У 
Трегубьй--тригубий. 
Трезвонить -- дзвокити з усі 

давдни. 
Трезвонь -- дзвон 

дзвони; спслох. 

Трезвость--тверезість. 
Трезвьй, о-- тверезий, о. 
Трезвіть--тверезішати. 

ня в усі 

1 Трезубець -- тризубець, три- 
зуб. 

Трелить--трілювати. 
Трель--тріль. 
тренироваться -- муштрува- 

тися. 

Тренировка- муштрування, 
Треніє -- тертя, 
Треножить ,- тернувати, пу- 

тати. 
Треножникь- триніжок, три- 

ніжка; (табуреть) гдзиглик. 
| Трепакь--тропак, гопак. 
Трепглка -- терниця, терли- 

ця, тшморгавка, чмоОгхачка, 
чмовхальниця. 

Трепаніє (льна, конопли)--ті- 
панина, тріпанина;, (за во- 
лось) почубеньки. 

Трепать--тійати: дергать--кун- 
лосити, тергати, шарпати, 
термосити; по плечу--пле- 
скати по плечу. 

Трепель, мин. -- трипля; пт. 
Оз Іеітах-- хохітва. 



Трепетаніє--1 ридцать й 

Трепетаніе -здрігування;трем- 
тіння. 

Трепетать -- тремтіти, здрігу- 
ватися; (страшиться) поби- 
ватися. 

Трепетньй--тремкий, тремтя- 
чий. 

"Трепеть--тремкіт, тремтіння. 
Трепка--тріпанина, тріпання, 

тіпачка, (о чиньба, тюжка, 
прас, жарьоха, халазія. 

Треска, рьба Саиз тоггпца-- 
кабліон. 

Трескать--маламурити, хека- 
ти, молоти. 

Трескаться--лускатися, лупа- 
тися, наколюватися, репа- 

тися, хряпатися. 
Трескотня -- ляскотня,  трі- 

скотнява, 
Трескучій -- тріскучий; (мо- 

розь) -цупкий. і 
Трескь--кряск, хряскіт, хруск, 

хрупотява, луск, лускіт, 
полуск, вилуск. 5 

Треснувшій о --  хряпуватий, 
зрепнілий. 

Треснуть--роскроїтися, лусну- 
ти, репнути: (звучно) хряс- 
нути, хруснути; (ударить) 
мигнути, талапнути, зачі- 
лябити. 

Треснуться--стукнутися, бряз- 
нутися, гепнути, бухнути. 

Тресь! -- лусь! лулусь! хрупі 
хрусь! 

Третейскій-- полюбовний. 
Третій - третій. 
Треть, я (часть)--третина; 

третямь--третно. 
Третьягоднишній --позаторіш - 

ній. 
Третьягодня- позавчора. 
Треугольникь трикутник, 

трикут, трикуток: прямо- 
угольньй -- кутєсик, три- 
кутник прямокутний; косо- 
угольньй -- скосокутний; 
остроугольньй --гострокут- 
ний; тупоугольньй - затов- 
мистий, тупокутний; раз 
носторонній -- ріжнобічний; 
равносторонній -- рівнобіч- 
ний; равнобедренньшм--рів- 
нораменний. 

Треугольньй--трикутний. 
Треухь- капелюх; лЯпас. 
Трефи - хрести, жир. 
требовьшій -жировий- 
Трехгранньшй--трьохбоковий. 

по 
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Трехдневньй--тридньовий. 
Трехлистньй--трилистий. 

" Трехлистовой--триаркушовий. 
| Трехльтіє--триліття. 
Трехлітній -- трилітній, три- 

рішній. 
Трехмачтовьшй--трищоглий. 
Трехмістньй--натрьошний. 
ТрехміЬсячньй--тримісячний. 
"Трехнедільньй -- тритижньо- 

вий. 

Трехпальй--трипальчий. 
Трехпольньшм--натризмінний. 

| Трехпудовьшй--трипудовий. 
Трехсложньй -трехскладовий. 
Трехстопньй--тримірний. 
Трехсторонній--трибічний. 
Трехструнньй--триструнний. 
Трехфунтовьй--трихунтдвий. 
Трехцвьтньй--трибарвий. 
Трехсотньй--трисетий. 
Трехчлень--тричлен. 
Трехзтажньй--триповерховий. 

Трещаніе -лускіт. ляскотіння: 
(о наськ.) цвірчачня, сюр- 
чання, чечекання. 

Трещать--тріскотіти, тріщати, 
тріскотати, трускати, ляс- 
котіти, тирчати; (о'насік.) 
сюрчати, цвірчати, цвір- 
кати, цвірготати, чечікати; 
(болтать) порощати, ляща- 
ти, сокотати, балабонити, 
фляворити, форкотати, 
фльокотати, рейдити. 

Трещетка --черкітка,черкавка, 
тарахкавка, | тарахкалка, 
клапачка, тиркотайло, ка: 
латало торюхкало, торох- 
тьдло, талалай,-ка, цоко- 
тун,-ха, сокотун,-ха, торох- 
тій,-ка. 

Трещина -- (скважина, щель) 
закал, шпара, шпарина, ск 
лубина; (горн.) росколин 
роспалина. 

Три-три; сь половиною-пів- 
чварта. 

Трибуна -трибуна. 
трибуналь--трибуналя. 
Тридевять--тридевять. 
Тридесятьй--тридцятий. 
Тридневньй--тридньевий. 
Тридпатильтіе --тридцятиліт- 

тя, трийцятиліття. 
Тридцатилітній -- тридцяти- 

літній, трийцятилітній, 
Тридцатьй--тридцятий, трий- 

цятий. 



фо 

Тридцать--тридцять, 
ток, трийцять. 

Триждьм--тричі. 
Тризіьвньй - трупащаний. 
трикирій--тройсвічник. 
трико -трикорт. 
Трикратно--тричі. 
Трилистникь водяной, раст. 

Мепуапіпез ігібоїїшт -- за 
яча капуста. | 

Трилистникь горньй, раст., 
Тійойит топіапит--полу- . 
ничник, полуняшник, ку- | 
ряча кашка, команиця, ко- 
мана, команка. 

Трилистникь луговой, раст. 
Тгійоїйшт  ргаїеп5е--дятло- 
вина, троєзілля, попки, 
троян, дятлина, конюшина. 

Трилистикь  полєвой, раст. 
Тгібоїйшт агуеп5е -- котячі 
лапки, котки, комонниця. 

Трилистньй--трилистий. 

Тринадцатьшй -- тринадцятий. 
Тринадцать--тринадцять. 
Трипперь, мед. -- збур, нако- 

нешник. 
Триста--триста. 
Тритонь, зоол.--ириця. 
Трифоль, раст. Мепуагірез ігі- | 

гоїїшт --Заяча капуста. 
Трихина--волосичка. 
Тріумфальньй--тріумфалі ний. 
Тріумфь--тріумф. 
троганіє--займання, чіпання, 

торкання; сь міста -- рун- 
тання. 

Трогательньй, о -- жалісний, 
зворушливий, о. 

Трогать,-нуть--торкати, тор- 
кнути, чіпати, пнути, зачі- 
пати, зачепити; (сь м'вста) 
рунтати, зрушати; (разжа- 
лобить) зворушати, шити, 
до серця доходити, лійти. 

Трогаться -- рахатися, руша- 

триця- 

ти, вирушати,  ряхатися; 
(о льдь на рькб) скресати, 
скрести. 

Трое--троє, тройко. 
Троебрачіе - триженстно. 
Тросженець--троєженець. 
Троезубець - тризуб. Й 
Троекратньй,-о - триразовий, 

-о. 
Троеніе -троіння. 
Тройка--тріика. б 
Тройни--троєшки, трійнята 
Тройникь--трояк 

їрндцать-- 1 рудно 

Тройной - потрійний; трійча- 
стий. 

Тройственньй троістий, 
тройчатий, тройчастий. 

Тронть -троїти. 
Троиться--ттройнити троїтися. 
Троица- Трійця. 
Троицьнь, троицкій--клечаль- 

пий; день-клечана неліля. 

Тройчатка--тройнята. 
Тронньй -троновий. 
Тронь-трон. 
Тропа--стежка, путивець, ча- 

паш. 
Трогикь, геогр. -- зворотник. 
Тропинка стежка, чапаш, 

тропок, піхурка, хідник 

Тропическій --зворотниковий; 
тропичний. 

Тросакь--гак підковний. 
Тростниковьшй -- очеретяний, 

7 комишовий. 
Тростникь -троск, очерет, ко- 

миш; сах.рньй-троск цук- 
ровий. 

Тросточка -- тросчинка, ціпо- 
чок. 

Тростянка, пт. Рагиз Біагті- 
сиз5 очеретянка. 

Тростяной --тросковий, очере - 
тяний. 

Тротуарньй--пішохідний. 
Тротуарь--пішоходи. 
Троюродньй--у других. 
Троякій -трояковий. 

Труба--ціва, водосточная, водо- 
проводная-ринва; дьмовая, 
печная-димарь; зрительчая 
-прозірник; 0 музькальная- 
сурма, цурма; пожарная- 
смок, прискавка. 

Трубачь- сурмач. 
Трубить -- сурмити; розголо- 

шати. 

Трубка -- цівка, рулка; дудка, 
суремке, (холста) сувій; ку- 
рительн..люлька. 

Трубньй -- сурмовий; комино- 
вини, димарним. 

Трубообразньй--цівуватий. 
Трубочисть--коминотрус, ко- 

миняр, сажотрус. 
Трубочньй--люлешний. 
тТрубчатьй --одудковатий, ці- 

вуватий. 
Трудиться-«працювати, 

ти, працюватися. 

Трудно--тяжко, важко, сутуж- 
но. 

роби- 



Груднонатьш-- 1укань 

Трудноватьй, о -важкенький, 
поважкий, о. 

"Трудность--труднація,  труд- 
ність, труднота, тяжкість. 

Трудньй - тяжкий, важкий, 
(о словь, напів) крутий. 

Трудовой -- трудящий, трудя- 
чий; тружений. 

Трудолюбивьшй -- трудовитий, 
трудовий, трудящий, робіт- 
ний, робітливий; працьо- 
витий, запопадливий, запо- 
падний, роботящий. , 

Трудолюбіе -працьовитість. 
"Трудь--праця. 
"Труженикь--роботяга, праців - 

ник, робогяй, роботуха, тру- 
довник, трудяк. 

Труженическій -- працівниць- 
кий, трудовницький. 

Трунить - кпити; глузувати, 
прикладати. 

Трупньй--труповий. 
трупоядньй--трупоїдний. 
Труппа - трупа. 
Трупь-- труп; животнагб-здо- 

хляк, падло. 
Тругить--боятися, страхатися, 

Трусить -- трусити; (бьжать) 1 
трюхикати, потрюхикати. 

Трусиха -- пожахачка, страху» 
ха, боюнка. 

Трусливьй, о -- страхопудли- 
вий, о полохливий, лякли- 
вий, о. 

Трусоватьй--полячний, при- 
лячний. 

Трусость -- боязкість, боюн- 
ство. 

Трусь -- страхополох, пожа- 
хач, боюн, боягуз, страхо- 
пуд, страхун. 

Трутень--трутень, бинч; дар- 
моїд, нероба. 

Труть--губка; грибь -- трут- 
ник; ксимь подкур. пчель-- 
скрипуха, скрепиця. 

Труха--иотрух, потерть, 
терть, потеруха; солом. 
стряски; сьна- трини. 

Трухлеватьй--трухлявий; зре- 
шілий. 

Трухльй -- трухлявий. 
трухнуть-трухлявіти, тпрух 

нути, трухніти. 
Трущоба- (вь льсу) густвина, 

гущина; (глушь) закутень. 
Трюмо -свічадо. 
Трюмь--пазуха. 

на- 

4.9; 

Тряпичникь,-ца-- лахманник,- 
ця, ганчірник,-ка, лахма- 
няр,-ка, онушник,-ця. 

Тряпичньй--ганчірний, 
тянський, ганчірський. 

Трапка -- ганчірка, | шмата, 
щматина, шматка, лахміт- 
ка, рянда; для мьтья по- 
судь--мийка. - 

Тряпье--Хламіття, лахмання, 

шма- 

цундря, цундрина,  лака- 
мендри,  хлатурє, цуря, 
ганчірря, лахміття, (ма- 
наття. 

Трясеніе--трус, трусіння. 
Трясина-стригавка, драгли- 

на, драгва, дряговина, про- 
гноіна, мороква, дріжова, 
здвиж, здвижжя, здвижо- 
вина, плав, трістя, грузь, 
грузога, грузявина, гружа- 
вина, трясавина, трясави- 
ця, трясовина, трясЯвина. 

Трясинньй трясовинний, 
лрагвинний. 

Тряска--трусіння. 
Тряскій-о-труськи?. 
Трясогузка, пт. Мо/асійа--бли- 

сканка, о чапайло, тряси- 
хвістка, пастирка, чоба- 
ник, плиска; М. аїба-пли- 
ска біла; М. Пама -- плиска 
жовта. 

трясти - тріпати, -пнути, тіпа- 
ти, пнути, рапотати,-тнути. 

Трястись -- трусигися, тіпа- 
тися. 

Трясучка--трустиця. 
туго -- туго, тісно; сутужно, 

скрутно. 
Туговатьй- потугий, приту- 

гий. 
Тугой--тугий. 
Туда--туди; тудою. 
Туже -- тугіше; (дБлаться) - 

тугшати, тужавіти. 
Тужить-- журитися. 
Тужурка--катанка. 
Туземець--тубілець. 
Туземка--туболка. 
Туземньй-- тубільний. 
Тузить -- садикати, тюжити, 

стусувати, | штурханцями 
годувати, товкти, прати, 
тусати, штилувати,  дук- 
сати. 

Тузь--туз; (богачь, нельможа) 
дука. 

Тукавь, пт. 
перцеїд. 

Каптітріазіоз -- 
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Тукь, удобр.-гній. 
Туловіще--тулуб. 
Туловищньй - тулубовий. 
Тулупньй--кожуховий. 
Тулупть--кожух; женс.--кожу- 

шанка. 
Тулья (шляпь) -- наголовок, 

йоломка, круг. 
Тумакь--штурканець, стусан, 

стус, стусень, тусан, бу- 
хан, буханець, штовхан, 
щтия, товченик. 

Туманить-- туманити; ся--ту- 
маніти. - 

Туманньй,о -- мрячний,-о. 
Тумань--туман, помрака, па- 

морока; сухой--марево; гу- 
стой -- потемрява; густой 
горньй -- негура: сь дож- 
демь- мряка, мигичка. 

Тумба--стовпчик. 
Тундра-мочар. 
Тунеяпець-- дармоїл. 
Тунеялньй--дармоідний. 
Тунеядство - дармойдство. 
тупей--чуб, чуприна. 
Тупикь, глухсй заулокь --за- 

зубень, притока. 
Тупить--тупити. 
Тулица -лобас, довбеха, нетя 

ма, шелепа, тупирь. 
Туповатьй, о--притупий. о. 
Тупоголовьй -- тупоголовий; 

сущ.отуподум. 
Тупой--тупи:. 
Тупоконечньй - затовмистии. 
тТупость--тупість, . 
Тупоугольньшй -- затовмисти»г; 

тупокутний. 
Тупоуміе -туподумство. 
Тупоумньй--туподумний. 
Тупіть--тупішати, тупити. 
Турецкая гвоздика, раст. ФРі- 

апіпи5 Баграїш5 -- каштан- 
чик. 

Турецкая мелисса, раст. Дга- 
сосеріаїцт утпоієауіса - ма- 
точник, медівник. 

Турецкій -- турський, турець 
кий. 

Турмань, пт. -туркут. 
Турокь--турчин. 
Турусь -нісенітниця, бонелю 

ки, баляндраси. 
Турухтань, пт. Тгіпда ридпах 

-задирак. 
Турція- Туреччина, 

Турчанка--туркеня, турчинка. 
Турь--турі (самка)-туриця. 

Турещи- 

Іукь--Іьшать. 

Тускльій, 
ний, о. 

Тускнуть--мерхти, темніти. 
Тутовое дерево, Моги5 підга, 

аНа -- морва, шовковиця; 
безплодноє-шовкун. 

Тутоввій-- шоОвковичний, 
вовий. 

Туть--тут. З 
: Туфель- капець, патинок, меш- 

о-тьманий, тьм'я- 

мор- 

та, шльдопанець, ляпанець, 
виступець. 

Туфь, минер.-рухлець. 
Тухлесть -- тухлина, приг- 

хлість. 
Тухльй--притхлий. 
Тухнуть, гаснуть -- згасати, 

| згаснути; (вонять) смердіти. 
Туча -- хмара, хмарина; гро- 

зовая-завала. 

Тучевой--хмаровий. 
Тучка--хмарка. 
Тучнить--тучити. 
Тучность -- гладкість, огряд- 

ність, опасистість; нагноє- 
ність, 

Тучньй -- гладкий, огрядний, 
опасистий; нагноєний. 

Тучніть--гладчати. 
"Туша -чирпа; (толстякь) тов- 

пига, бухтя. 
Тушевальньй-- тушовний. 
Тушевать--тушувати. 
Тушевка--тушування. 
Тушеніе -тасіння. 

| Тушить, потушить -- гасити, 
згашати, згасити. 

| Тушканчикь, зоол. Діриз |аси- 
5 земляний заєць. 

Тушь--туш. 
Тщаніе "старанність, дбайли- 

вість. 
Тщательность -- старанність, 

пильність. 
Тщательньй, о -5 старанний, 

пильний, о 
Тщедушіе- недолугість. 
Тщедушньй -недолугий. 
Т щеславіе--занітність. 
Т щеславньій, о--ванітний, 0. 
Тщета -марність. 

| Г детность--марність, 
ність. 

Тіцетньй--мерний, даремний. 
Тщиться--силкуватися, стара- 

дарем- 

тися. 
Ть, тебя, тебь--ти, тебе, тобі. 
Тькать, воткнуть -- тикати, 

уткнути, стромляти, устро- 
мити; щтрикати,-квути, 



Тькоа-- Гяжесть. 

Тьква--гарбуз, кабак; Сисшбі- 
їа Реро І. сіїгі'огті5--хоро- 
конька, хорошка, каракуць- 
ки, ханьки, тарапучка, та- 
рапуцка. 

Тьквонньй--гарбузоний. 
Тьль--зад; сь тилу--ззаду. 
Тьльеньй--задній. 
Тьсяцкій--тисячник. 
Тьсича- тисяча. 
Тьсячелистникь  (гулявица), 

раст. АсНійеа тіїебоїїито-- 
морков'ять, деревій, крі- 
вавник, серпоріз. 

Тьсячельгіе--тисячліття. 
Тьсячелітній--тисячлітній. 
Тьсяченогь, зоол. Мійереда-- 

стоніжник. 
Тьсячньй-- гисячній, 
Тьчина--тичка, 
Тьчинка--тичка; бот, --пиляк. 
Тьма-- темрява, темнощі, тем- 

нота, морок; во тьміь--по- 
темки. 

Тфлесньй, о--тілесний, о. 
Тьло--тіло; простое, неразла- 

гаємов-первень; сложноє 
--Сскладне: твердсе--цупке; 
жидкое -- рідке: газообраз- 
ное--газове; сьтучее -- си- 
лець. 

Тфлодвиженіе -тілорух. 
Т влосложеніе--штатула, 

тура. 
ТЬлохранитель--драбант; (при 

гетманбв)--сердюк. 
Тіфльньй--тілистий. 
"Гьневой--тіньовий. 

ста- 

Тенистьй -тінявий, холодку- 
ватий. 

Тфнить--тінювати. 
Тінникь--холодок, затінок. 
Тьнь--тінь: ходолок, затінок. 
Тіфснина -- вузина, просмик, 

суточки, тіснина. 
Тіснить, стьснять--затісняти, 

затіснити, глотити, згло- 
тити, спритискувати, ти- 
снути. 

Тьснить,-ся--тісниги,-ся, 
снутися, купчитися. 

Тьсноватьй, о-- потісний, о. 
Тьснота -- тіснота, тискнява. 

ти- 

тіснява, тиск, потиск, го- 
товп. 

Тьсньй -- тісний, кузький; 
трудний; стислий: 

Тьсто--тісто, 
Тьстообразньй -тістуватни 
Тьстяньш--тістовий - 
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Тьшить--бавити, забавляти. 
Тьшиться--бавитися; ськіьмь 

зучяцькатися; надь кімь-- 
ке кувати, глумувати. 

Тюкь -багул. 
Тюлень, зоол. Роса уйшіпа-- 

нерпа; вайло, бамбуга. 
Тюльпань, раст. Тиїїра-туль- 

пан. 
Тюрбань -завій. 
Тюремникь--в'язень, 

ник. 
Тюремньй--в'язничний. 
Тюремщикь--тюрмовник. 
Тюрьма--вежа, куна, хурли- 

та, хурдига, турма, "тюрма, 
шпаківня, хурдигарня. 

Тюфякь, перина -- постільпи- 
ця, постеління; соломен.-- 
солом'яник; сьЬнной -- сін- 
ник; (увалень) тюхтій, бам- 
була, мамула. 

Тявканьз--дзявкання, цявкан- 
ня. 

Тявкать -дзявкати, дзяволити, 
дзявкотіти, цявкати. 

Тяга--тяг, витяг. 
Тяганіє--тяганина. 
Тягаться--тягатися, 
7 тися, правуватися. 
Тягостньй, 0--тяжкий, 

кий, о. 
Тягость--тягота, тягар. 
Тяготить,-ся--тяжити,-ся. 
Тяготіьніе--тяження. 
ТяготіЬть--тяжити до чого. 
Тягучесть -тяглистість. 
Тягучій - тягучкий, тяглистий. 
Тяжба - правування, позов, 

позва. - 
Тяжебникь,-ца--позовник,-ця. 
Тяжебньшй--позовний, 
Тяжело -- тяжко, важко, су- 

тужно, підсутужне, сутяж 
но. 

Тяжеловатьй, о -» потяжкий 
поважкий, о. 

Тяжеловісньй--заважний, ва- 
женний; (о людяхь) Тяжко- 
тілий. 

Тяжельй -- тяжкий, важкий; 
увьсистьй -- заважний, за- 
машний; обременительньшй 

--притужний;о рьчи- тугий; 
обь обстоятельствахь--су- 
тужний, скрутний. 

Тяжелье--важче. тяжче. 
Тяжельть--важчати, тяжіти. 
Тяжесть--тягар, тяжина, ке- 

жінь, тягота, вага, тяжар. 

тюряж- 

позива- 

важ- 



ча рянокі 

Тяжкій--тяжкий. 
Тяжущійся-- см. Тяжебникь. 
Тянуть--тягти; витягати: ва- 

жити, зволікати; цупити, 
чуприкувати. 

Тянуться--тягтися; витягати- 

ся, ростягатися: простяга- 

тися; пнутися, п'ястися; пе- 

ретягуватися; (0 времени) 
точитися. 

Тяпаніе--цюкання. 
Тяпать, пнуть--цюкати, шок- 

нути; шцупити, поцупити, 
цобрити, підцебрити. 

Тятинька--татусь, татуня. 
Тятя--тато. 2 

У. 

У--у, в; коло, біля, під, перед; 
у у меня-н мене, у мене; 
у стьнь-коло стіни; у ль- 
са--під гаєм; у дверей - пе- 

ред дверима; у окча-коло 
вікна. 

Убавка--зменшини, зменшен- 
ня. 

Убавлять,вить -- зменшати, 
-шити, умаляти, умалити. 

Убавляться;-виться -- збавля- 
тися, збивитися, умаляти- 
ся, умалитися, зменшатися, 
зменшитися. 

Убаюкивать,-кать - уколисува- 
ти, сати, моляти, замбля- 
ти, заєпівуватн,-вати, при- 
сипляти,-слати. 

Уберегать, уберечь--устеріга- 
ти,-гти, пильнувати, упиль- 
нувати, уберегти, усоко- 
тити. 

Уберечься  устерегтися. 
Убивалка довбня, толок, 

баба. 
Убиваніє--забивання, убикан- 

ня, (земли) бутіння, тору- 
вання. 

Убивать, убить--забивати, за- 
бити, смерть кому запогі 
ювати, заподіяти. страчу- 
вати, стратити, віку кому 
збавляти, збавити, убивати, 
убити, укласти, упорати, 
ухолошкати, укландати.улу- 
кошетити; (землю) бутті, 
торувати, утоерувати. 

Убирайся, тесь- геть, гетье. 
Убирать, убрать -- прибіратн 

-брати, прятати, попрятати, 

Усьшвать. 

І 

! Убогій 

і опоряжати, дити, упорати, 
попорати; чепурити, приче- 
пурити, стрбіти, устроїти; 
(цвітами) квітчати, заквіт- 
чати, уквітчати, позаквіг- 

і чувати; (зеленью) узеленя- 
ти, кити. 

Убираться, убраться --забіра- 
тися, забратися, утрястися, 
утрясти. 

Убіеніє--забій. 
! Убієнньй--забитий 
Убійственвьй--убійчий, 

ницький, душогубний. 
Убійство- забиття, забийство, 

душогубство, вбивство, убій, 
замордування. 

Убійца--забийця, душогуб,-ка, 
убийник,-Ця, вбивця, убий- 
лушв. 

Ублажаніе--улещання, 
ба. 

Ублажатель,-ница -- улещаль- 
кик,-ця. 

Ублажательньй--улещальний, 
благальний. 

уУблажать,жить -- улещати, 
улестити, вгокобляти,-бити. 

Ублюдокь--покруч, підтумок, 
мішанець. 

- убогий, 

убій- 

вгоно- 

злиденний, 

бідний; (увічньшй) каліку- 
ватий; (малоумньй) нело- 
умкуватий, дурноголовий. 

Убого --убого, нужденно, зли- 
денно. 

Убожество -- убогість, злидні; 
| каліч; дурноголовість. - 
Убой--забій, заріз, забивання, 

|. грізня. 
Убомна--воловина, Яловичкна, 

! баранина, свинина. 
: Убойньй--забийний. 
; Убористьїй, о--стислий, о. 
! Уборка -- спрят, спрятування. 

прятання, прятанина. порач- 
ня, поранина, поранка, при- 
сірання. 

уборная-алюрня, убиральня, 
чепурня. 

попрятник,-ця. 
Усорь- стрій, убір, убрання. 
Убояться-- збоЯтися, 

|Убранство оздоба, прикраса. 
| Убеаівапів--потахання, убуван- 

ня, убуток, зменшення. 
Убьвать, убьть -- потахати,- 

тахнути, о убувати, убути, 
зменщатися, шитися,. 

і 
| уборщикь, ца-- спрятник,-ця, 

і 



уУбьшлой-- У вертьваться. 

Убьлой--убутний, спалий. 
Убьіль--потах, убуток, змен- 

шення. 
Убьтокь -- утрата, потрата, 

трата, шкода, убухок, зби- 
ток. 

Убьшточньй, о--утратний, пот- 
ратний, накладний, убут- 
ковий, збитковий, о. 

Убіганіе -утікання. 
Убьгать, убьжать -- утікати, 

утекти, умикати, умкнути. 
Убігаться -набігатися. 
Убігая -навтек, утьоком, нав- 

теки. навтікача, навтіки, 
утеком. 

Убьжавшій --утеклий, збіглий. 
Убькдительность --перекональ- 

неть. переконавчість. 

Убьдительньій, о-- перекональ- 
ний, переконавчий, о. 

убьждать,-дить - -переконува- 
ти, переконати, первсвід- 
чувати, - чити, запевняти- 
нити. 

Убьждаться, убвдиться--упев- 
нятися, упевнитися, пере- 
конуватися - натися "чого, 
(опвітомь, фактами) пере- 
свідчуватися, читися,  до- 
свідчатися,дчитися, пере- 
вірюватися, -віритися. 

Убьжденіе--переконання;-(прі- 
обрівтенное путем'ь опьта)-- 
пересвідчення,  досвідчен- 
ня; квм'ь либокого нибудь-- 
мовлЯння, намова. 

Убьжденньй -- переконаний, 
пересвідчений. - 

Убьжище пристановище, 
притин, прихилище, схо- 
вище, кровець, утечище, 
забіг, притулок, захист, 
притулище. 

убьлять,-лить -убіляти,-лити. 
Уважаємьй - поважаний, ша- 

новний. 
Уважать -- поважати, шану- 

вати. 
Уваженів -- повага, поважан- 

ня, шана, шаноба, шану- 
вання, ущанування, поша- 
нування; вниманіе -- увага, 
зглядь. 

Уважительньй -- (почтитель- 
ньй) шанобливий; (о при- 
чинахь, обстоятельствгхь) 
поважний, поважливий. 

Увалень--тюхтій, мамула, ма- 
куха, бабмула, вайло, штур- 
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й мак, кнюх, легейда, вах 
лай, чвалай, незиволока 

| заглемеза, завала. 
Уваливать,- лять -- (щерсть) 

хвалювати, ухвалювати, 
вивалювати, виваляти; (ть- 
сто) вимішувати, виміша- 

|. ти, викачувати, викачати, 
| Увалистьй--вибоїстий, бакаю- 

ватий, ямкуватий. 
Уваль -вибій; морс. -- дрейф: 

узбіч, схилок, покіт. 

Увальчивьій -- (о судні) кан- 
товний, перекидистий, хи- 
тливий; (о людяхь) вайлу 
ватий, качконогий. 

| Уваривать,-рить--уварювати,- 
рити; - ся, упрівати, упріти, 

- мліти, укипіти. 
Уведеніє -- увід. 
Увезеніе -- увіз. 
Увеличенів 

" збільшення, 
підеищення. 

Увеличенньй -- збільшений, 
побільшений, підбільше- 
ний, підвищений. 

Увеличиваніе-- збільшування, 
позільшування, підбільшу- 
вання, підвищування. 

Увеличивать-- побільшувати,- 
шити, збільшувати,-шиті: 

- підвищувати, - щити, під- 
більшувати,-шити. 

Увеличиваться, читься-- біль- 
Ї шати, побільшати, привер- 

шуватися,шитися,  збіль- 
шуватися, шитися, спори- 

| тися, успоритися. 
Увеличительньй -- збільшли- 

вий; грам, -згрубілий. 
Увертка --визворотка, виверт- 

ка, викрут, викрутня. 
Увертливость--визворогність, 

викрутливість, змикли- 
вість, в'юнкість, викрут- 
ність. 

Увертливькій,-о-- визворотний, 
викрутливий,  змикливий, 
в'юнкий, викрутний,-о. 

Увертьвать, - т8Еть, - нуть 
угортати,-рнути. 

Увертьваться,рнуться -- ви- 
вертатися,-рнутися, викру- 
чуватися, викрутитися, 
ухилятися, ухилитися, 

крутька давати, дати, хви- 

тлювати, змикнути, ключ. 

кувати, ключнути. 

побільшення, 
підбільшення, 



. 
' 
чуб 

Увеселеніє--забавка, розвага. 
Увеселитель, -ница -- веселун,- 

ха, жартун, жартівниця. 
Увеселительньй забавко- 

вий. 
Увеселять, -веселити, 

ляти, розважати. 
Увивать, увить -обвивати, об- 

вити, обловивати, -повити. 
Увиваться (около кого)-кру- 

титися коло кого, ворожи- 
ти коло кого, упадати за 
ким. 

Увивчивьй,о -- улестливьй, 
пронозливий,-о, 

Увид(а)Бть--побачити, убачи- 
"ти, узорити, узріти, узд- 

ріти, узирити, зочити, на- 

глянути, зглядіти, зоздрі 
ти, зуздріти, завидіти, на- 
гледіти. 

Увидіться я- побачитися, за- 

бачитися, уздрітися. 
Увиливать, увильнуть -- уни- 

кати, кнути, - одникувати, 
кнути, ухилятися,-литися. 

Увпажниться, отсьріть--змо- 
кравіти,  змокріти, замо- 
кріти. 

Увлажнять, нить-- відволожу- 
вати, ложити. 

Увлекательность знадли 
вісте, в привабність, при- 
вабливість, звабливість, 
чарувальність, чарівли- 
вість, 

Увлекательньй,-0 -Знадливий, 
привабний, привабливий, 
зв'бливий, | чарувяльний, 
чарівливий, о. 

Увлекать, увлечь -- захоплю- 
вати,-пити, | знаджувати, 
знадити, вабити, приваб- 
лювати,-бити. 

Увлекаться,увлечься (чьмь)- 
захоплюватися, питися, за- 
носитися,-нестися, зага- 
нятися, загнатися. 

Увлекающійся -- загонистий, 
заносистий. 

Увлеченіе--захват, 
ня, загонистість. 

Уводить, увезть -- уводити, 
увести; заганяти, загнати, 
забірати, забрати з собою. 

Увозить,  увезть -- увозити, 
увезти, завозиту, завезти. 

Увозь--увозини. 
Уволакивать, уволочь--уволі- 

забав- 

захоплен- 

увеселенів -» вВщЩАаТельнчіи. 

кати, уволокти, тягти, 
тягти. 

Уволенньй -- відставпаний, 
абшитодваний. 

Увольненіе--в'дстава, абшит; 
вь отпускь--відпустка. 

по- 

"Увольнительньй -- (о свидь- 
тельствь отставки) відстав- 
ний; (о свидітельствь от- 
пуска) відпустний. 

Унольнять,-льнить -- відстав- 
ляти,-вити, складати, зло- 
жити з уряду, «бшитува- 
ти, забшитувати, зсаджу- 
вати, зсадити з посади. 

Уврачевать--вилікувати, ви- 
тоіти, загоїти. 

Уворовать--украсти: 
Увіьдомленіе -- оповість, пові- 

домлення. 
Увіьдомлять,-мить -- повідом- 

ляти,-мити, оповіщати,опо- 
вістити. 

УвБковіьчелье - увікопомнен - 
ня. 

УвьковЬчивать,-чить  увіко- 
пойнюзати,-помнити. 

УвЬкчивать,-чать- коронува- 
ти, укоронувати. 

Увінчаніє -укороновання. 

Увіреніе --улевнення, запев- 
нення. 

Увіренность -- певність, 
дійність. 

УвБренньй --певний (чого, на 
чому). 

Увврительньй, о --Ззапевняль- 
ний, с. 

Увьрять, уввбрить (вь чемь)-- 
упевняти, упевнити, запев- 
няти (на чому), завіряти, 
завірити. 

Увіряться, увіриться--упев- 
нятися, упевнитися, запев- 
нятися,-нитися. 

Увьсистьй -- замащний, важ- 
кий. 

Увьчить--Калічити. 
Увьчньй -- калічний, каліку:- 

ватий; (разслабленньй, па» 
рализованньй) слутий, слу- 
тавий. 

Увічье--каліцтво. 
Увьщаніе--умовлення, нагру- 

щання. 
Увіьщатель,-ниця -- напутник, 

«ця, нагрущальник,-ця. 
УвЬщательньй- напутний, на- 

путливий, нагрущальний. 

на- 



Увьщевать- -Уголовньй. 

Увьщеват --нагрущати, умов- 
ляти напучувати. 

Увядгніе -- в'янення, фуніння. 
Увядать, вакуть--в'янути, зі- 

в'янути, в'Ялитися, зв'яли- 

тися, фуніти, зфуніти, ма- 
рніги, змарніти, помарніти. 

Увядшій--зав'ялий, зфунілий. 
Увязать,-нуть --загрузати, за- 

грузнути, загрузти, угруз- 
ти, засититися; вь грязи- 
загрюзитися,  затарасува- 
тися. 

Увязьвать, зать -- ушнурову- 
-вати, - рувати, / мотузити, 
замотузити, пакувати, упа- 
кувати. 

Увязьваться,-заться (за кЕмь) 
--ч'плятися, причепитися, 

.. учепитися. 
Увялить-- прив'ялити. 
Угадчивьй- угадливий. 
Угадчикь, ца -- угадько, угад- 

ник, ця. и 
Угадьвать, дать -- угадувати, 

-лати. 
Угарать,-рЬть--чадіти, 

ти, зачадіти.: 
Угарить - чадити. 
Угарньій, о--чадний, чадно. 
Угарь - чад; оть углей--загарь. 
Угасаніє--згасання. 
Угасать,.снуть- гаснути, ггас- 

нути, згасти, погасати, по 

таснути, погасти. 

Угасшій -- погаслий, згаслий. 
Угашать, сить -- гасити, зга 

сити. - 

Угибать, угнуть--угинати, уг- 
нути. повгинати. 

Угластьй-- ріжкатий. 
Углекислота, хим.-вуглеквас. 

Углекисльй -вугляновий; лая 
соль-вуглян. 

Углеродньй-- вуглечний. 
Углеродь, хим.-вуглець. 
Угловатьй -- ріжкатий, рога- 

тий; незграбний, вайлува- 
тий. 

Угловой--кутний, кутовий, на- 
ріжний. 

Угномьрь--кутомір. 
Углубитель,-ница -- проглиб- 

ник, ця. 
Углубительньй--проглибний. 
Углубленіе -- (дБйстеіе) про- 

глиб, проглиблення, загли- 
блення; (впацина) улога, 
опадка, западень, улогови- 
на; на затьлкь--брехунка. 

учаді- 
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| Углублять,-бить,-ся- заглубля- 

; Угнетатель -- утигскач, 

ти, бите, прогпибляти.-би- 
ти,-ся; (борезлу) -- підгли- 
бляти, підглибити. 

Углядіть-(за кьмь) догледі- 
чи, достерогти, допильну- 

вати (кого), 

а при- 
тидфоник. 

Угнетать-- пригнітати, пригні- 
чувати, пригнітити, тисну- 
зи, гнобити, пригнобляти. - 

Угнетеніє -- утиск, пригніт, 
пригнічення, | угніт, при- 
гноба. 

Угиєтенньй -- пригнічений, 
пригпоблений; (человікь)-- 
пригніток, загніток. 

Угніадиться--окублитися. 
Уговариваніе-- умовляння, на- 

грущання. 
Уговаривать, уговорить--умо- 

вляти, умовити, нагруща- 

ти, отити, помовляти, -ви- 
ти, уєднати, укоськати, 

Уговариваться, -вориться 
умовлятися, умовитися,"до- 
мовлятися,- мовитися, єдна- 
тися, уєцнатися, згоджати- 
ся, згодитися. 

Уговорньії - умовгений. 
Уговорь- умова, умовка, умо- 

вини. 
Угода--догода. 
Угодливьій, о--услужний, до- 

годливий, о; улестливий, о. 
Угодникь,-ца -- приподобник, 

-ця. 

Угодничать --приподоблятися, 
приподобитися,  падькати- 
ся, шагкувати, ницювати. 

Угодно- приємно, до вподоби, 
догоцно; что вамь угодно 
--чого ви бажаєте? чога ви 
хочете? скслько усодно--до 

скочу, скільки хочете; какь 
вамь будеть угодно--воля 

ваша, як собі знаєте. 
Угодньй--уполобний, сполоб- 

ний, завгодний. 
Угодье -- вжиток; полевья 

угодья--грунти, лани; 
снья--ліси. 

Угождать,-дить--годити, дого- 
жати, догодити. 

Угожденіе--догода. 
Уголекь -- вуглик; 

ньй--жарина. 
Уголовньй -- карний, кримі- 

нальний. 

ль- 

за 

раскален- 



Уголовщина--кримінал. 
Уголокь -кутечок; глушь - за- 

кут, закутснь; закамарох, 
закапслок. 

Уголь внутренній -кут, куток: 
наружпьй - ріг; красньй - 
покуть. 5 

Уголь- вугіль; каменньй --зе- 
мляне вугілля. 

Угольникь--Косинець. 
Угольньй--вугляний; 

--вуглярня. 
Угольньшй -- кутній, кутовий; 

краегугольньй - наріжний. 
Угольчатьй-- ріжкатий, 
Угольщикь,-ца--вугляр,-ка. 
Угонь--угонка. - 

Угонять, угнать--уганяти, уго- 
нити, заганяти, загнати з 

собою. 
Угозяться, угнаться - 

тися, угнатися. 

Угораздить--надати; зкь его 
угораздило -- і надало ж 
йому! " 

Угорь, риба Мигаепа аладмійа 
--вугор; (на лиці) угор. 

складь 

уганя- 

Угорьльй!-- учаділий; навіс- 
ний, навіЖений. 

Уготовлять -- см. Приготов- 
лять. 

Угощатель,-ница -- почастов- 
ник,-ця. 

Угощать, угостить--уконтен- 
товувати, тувати, уастува- 
ти, почастувати, трактува- 

ти, утрактувати, пришано 
вувати, нувати, ушанува- 

ти, гостити, пригостити, по- 

гостити; умьющій--трахто- 
витий; угостить другь дру- 
та--пошануватися, почасту- 
ватися. 

Угощеніе -- почастунок, трак- 
тунок, трактування, часту- 
вання, почасточка, поста- 
ва, учта. 

Угрезатьй--вуграстий, 
Угревьй--вугровий. 

Угрожать,зить -- загрожува- 
ти,зити, погрожувати,-зи- 
ти,  похвалятися,-литися, 
чахвалятися,-литися. 

Угрожаюшій -- погрозливий, 
загрозливий. 

Угроза- похвал, похвалка, по- 

хваленство, нахвалка, по- 

гроза, загроза, хвалька, 

хваліба. 

| 
| 

| 

Уголовщина --Уларить . 

Угрьзать,-зть--гризти, угриз 
ти. 

; Угрьзеніе--угриз, укус; совь 
сти--скруха. 

Угрюмость--понурість, похму? 
рість, хнюруватість, хмуро- 
вокість, почуруватість. 

Угрюмьй, о -- хнюруватий, 
хмуровокий, хмуроодкий, 
хмурний, хмурий, понурий, 
понуристий, понуруватий, 
похнюпий, похмурий, 0; 
сущ.-- понура, похнюпа, 
хнюра, хнюрко. 

Угрюміть--хмуритися, 
тися. 

Уда--вудка; (большая)-- жер- 
лига. 

Удабриваніе--гндіння, угною- 
вання. 

Удабривать, удобрить--угною- 
вати, угнбіти, вигноювати, 
вигноїти. 

Удаваться, удаться--таланити, 
щастити, пайдити. фолоси- 

супи- 

тися, ітися, добритися, 
пощастити, поталанити, 
побердитися. 

Удавленникь,-ца-- вішальник, 
-ця. 

Удавливать/удавить--душитн, 
удушити, задушити. 

Удавь, зоол. Егіх бигсіси8--по- 
лоз, полозюк; Воа соп5ігіс- 
ког--жеретія. 

Удаленіе--віддаління; сь прям. 
пути- узбочення; зубовь -- 
видирання;  устраненіе -- 
усунення, відстанова. 

Удалець--юнак, зух,дзіндзівер- 
зух, тімаха, сміляк. 

Удальй--удатний, сміливий, 
відважний, зальотний. 

Удаль--відвага, сміливість. 
Удалять,-лить, -ся--віддаляти, 

-лити, усувати, усунути,-ся. 
Удареніе--(вь слові) наголос; 

(вь бесьді) притиск. 
Ударить-- шупнути, луснути, 

мазнути, торохнути, стьо- 
бонути, телепнути, садну- 
ти, улущити, обемберити, 
обербенути, оперіщити, 
оперезати, зацідити, за- 
топити, ляпнути, бац- 
нути, шибонути, шибнути, 
учесати, учистити, зачіля 
бити, защавити, зацідити, 
лигнути, крянути, ушквар- 
нути, тьогнути, ужарити, 



Улариться--Удовл сгноригольньй 

ужгнути, уперіщити, телеп- 
нути, телехнути, талагну- 
ти, черкнути, урізати, уре- 
піжити, фраснути, улущи- 
ти, улупити; о громв--грюк- 
нути, торохнути, загурко- 
тіти 

Удариться--забитися. 
Ударь--удар: по лицу - ляпас, 

лящ; по затьлку - потилиш- 
ник; кулакомь - см. Тумакь; 
см. Амоплексія 

Ударять -бити, вдаряти; звуч- 
но--хряпати, хрьопати, 
хропати. 

Удача-трай, пайда, щастя, 
талай. 

Удачливьшй-- таланистий, щас- 
ливий, 

Удачньй, о--вдатний, о, 
Удвоеніє--подвоіння. 
Удвойивать, удвоить-- подвою: 

вати, подвдіти. 
Удержаніе--затримання, стри- 

мання; денегь--недоданка, 
вилічка. 

Удерживать, ж/ ть,-ся -упиня- 
ти, нити, утримувати,-ма- 
ти, запрещати, запретити, 
"стримувати, стримати, зу- 
пиняти, -нити, -ся; воду, 
кровь--тамузати, затамува- 
ти, утамувати, угамувати, 
-ся; деньги -- недодавати; 

вилічувати, вивертати, ви- 
вернути, одвертати, одвер- 
нути. 

Удеожь--упян, устрим, стрим, 
загрет, зугин. 

Удесятерять, рить -- вдесяте- 
ряти, - рити. 

У лешевленіе--зпешевління. 
Удешезлять--дешевити,  зде- 

шезити. 
Удешевляться, -виться -- де- 

шевшати, здешевшати, по- 
дешевшати. 

Удивительньй, 0--дивний, на- 
чудний, дивовижний, дино- 
гляди чуларний, дивоз 
ний, 0. 

Удивичельньйш'й --дивенний. 
Удивлспіє? - лино, подив, диво 

вижа, дивація, дивИзіЯ, СИ 
вовизія. нивина, дивницея, 
цивота, чулерство, подиву 
вання, прочуд, почуд, за 
чудування, подяв. 

Удивлять, -виль -- дивувати, 
адивувати, задивувати. 

| Удобоносимьшій--похватний 
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Удивляться--чудувати, чулу- 
ватися. дитися, зачуду- 
ватися. зчудуватися, диву- 
ватися. удивуватися, диву: 

вати, з хвуват и. 

Удилище - вудлище. 
Удило- удило. 
Удильщикь - вудкарь. 

Удирать, удрать - тікати, уті- 
кати, драпцювати, попрап- 
цювати, лати чодсу, пропа- 
ка, маху, драла,  лму- 
хача. 

Удить- вудити, налити. 
Удлиненіє - здовження, дов- 

ження. 

Удлинять, нить-- удовжувати, 
удовжити, довжити, здо- 
вжити. 

Удлиняться- довшати, подов- 
шати. 

Удобньій, о--прилобний, догол- 
ний, спосібний, о; подходя- 
щій, - притешний, приклад: 
ний, слушний, о. 

Удобоваримьій -- стравний, 
травний. 

Удобоисполнимость, -- лехко- 
зробність. 

Удобонсполнимьй, -- лехко- 
зробний. 

Удобокатящійси--покат ющий. 

Удобоподвижньій - движкий 
Удобопонятньй, о-- розумі» 

лий, о. 

Удобопроходимьій --прохідний. 
Удобссгораємьій--палкий- 
Удобреніе,--угноїіння, гній. 
Удобрительньй--угнійний. 
Удебрять--лобрити, см. ула- 

бривать. 
Удобство. комфорль - придло- 

ба, догода, охвітність. 

Удовлетвореніе-- задовіл, за- 

доволення, удовольнення, 
удеволення, заспокоєння. 

Удовнетворенньй -- доволь- 
вий, задсеблен удово- 

лелий. 

Удовлетворительний, о -- до» 

годний, є віть- цоладня 
отевть-- леланній 

догалим відповідь; 
отвьть па просьбу-- заспо- 
койнива нідповідь;-нья по- 

знанія - достатнє знатгя, 

достатні відОдмости. 
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Удовлетворять,- рить, - ся -- 
уловоляти, лити, удоволь- 
няти,-нити, задовольняти,» 
нити, догоджати, догодити, 
уконтентовувати,- тувати.- 
ся: желаніє--вволити волю. 

Удовольствіе,--утіха, охвота, 
уподоба, приємність, заба- 
ва, любість; сь уд-емь -- 
радо, залюбки, з охотою. 

Удовольствовать, ся удо- 
вольниту, зидовдлити,-ся. 

Удодь,пт.Прира єрор5--дудило, 
худко, шандарик, погарець, 
попукач, слютняк, вудвуд, 
нудко, вудкало, вудок, одуд. 

Удой-зудій, подій, дійво, ви- 
дій. - 

Улостоввреніє-- посвідчення, 
засвідчення; свидітель- 
ство--свідоцтво, посвідка. 

Удостовьритель,Ница -- по- 
свідник;-ця. 

Удостовіьрительньй 
чильний. 

Удостовбрять, -рить -- свіц- 
гоочити, засвідчувати, чити, 

посвідчувати, чити, ствер- 
лжувати,-дити. 

Удостовіряться, риться -- зві- 
рятися, звіритися, запев- 
нятися,нитися, 0 допевня- 
тися, нитися. - 

Удостоивать, удостоить-- ша- 
нувати, ушанувати, поша- 
нувати. 

Удостоиться- сподобитися. 
Удосуживаться, житься-- уві- 

льнятися,-нитися. 
Удочка--перевинпя, вудка. 
Удрать (штуку)-- уджигнути, 

ушкварити, учистити. 
Удружить -- прислужитися, 

догодити. 
Удручать, - чить -- гнобати, 

пригносвити, гніТИТИ, приг- 

нітити. 
Удрученньй -- пригноблений, 

пригнічений, трудний; пе- 
чалью, горемь -  зажуре- 
ний, засмучений; нов  со- 
стояніе - пригноба. 
Удушать, шить- задушувати,- 

шити. 
Удушеніє- задушення. 
Удушливкій задушливий, 

душливий, давучий ка- 
шель--задихливий, задиш- 
ливий, дихевичний, ядуш- 
кий, ядушдивий. 

свід- 

Удовлетворять Уаєлокь. 

Удушье--яЯдуха, ядухи, диха- 
виця, задуха, стиски, за- 
лих. 

Удьль--удій; (участь) -доля. 
Удільньій - удільний; вісь-- 

питомий тягар. 
Удьлять, лить -- удонювати,: 

удонити, уділяти -лити. 
Уединеніє -самота, самотина. 
Уединенньй,-о - самотний, од- 

людний, відокремлений, о. 
Уединять,-нить-- усамітняти,- 

нити, -відокремлювати, 
кремити. 

; Ужалиль--уп'ялити, ужалити, 
жагнути, 
тнути. 

Ужасать, снуть--жахати,-хну- 
ти, страхати, острахнути. 

Ужасаться, ужаснуться-- жа- 
хатися, ужахнутися. 

Ужасно -- страх, страшно, 
жахно. 

Ужасньй--жахний, страшний, 
страшенни»з. 

Ужась--ужах, жах, перестрах, 
пострах, страхота, жахота, 
страхіть. 

Уже--вже, уже; ли--невже. 
Уже -- вузче. 
Уженіе -- надіння. 
Уживаться, ужиться -- ужива- 

тися, ужитися. 

Уживчивость-- товариськість. 
Ужизчивьій - товариський. 
Ужимать, ужать--стискуваги,, 

стиснути. 
Ужиматься -- маніритсня, ви- 

хилятися, викривлЯятися. 

Ужимка--вихиляс, викрутас. 
Ужинать -- вечеряти. 
Ужинь -- вечеря. 
Ужинь -- вжинок. 

Уже -- потім, після, пізніше. 
Ужь, зоол.--вуж, юж, ужака, 

вужака. 
Узаконеніе--управчення; 

кон, право. з 
Узаконенньй поставний, 

управнений. 
Узаконять-нить -- управнячи,- 

нити, уповажнювати,;нити, 
ухваляти, лити. - 

Уадца--нузда, гнузда. зубела; 
недоуздокь--кантар, оглав, 
оглавець. 

Уздечка - капестгра. 
Узелокь--вузлик; клунок, тлу- 

мок, задвинатко. к 

стрікнути, уджи- 

за- 

а 



Узель-- Укорснять. 

Узель- вузол, переміть, зв'я- 
зень, туз; жел.-дор.--роз- 
доріжжя; на конечностяхь - 

вузенький. 
Узехонькій - вузісінький. 
Узикь, раст. Тогтепіїйа егес- 

іа- зав'язник. 
Узить--звужувати. 
Узкій,-о -- вузький, тісний,-о; 

вь обтяжку--підлепчастий. 
Узковатьй,-о - повузький, о. 
Уакогорльй --вузькошиїй. 
Узколистньй--вузьколистий. 
Узколобьш- низькочолий. "7 
Узкомьсліе--тіснодумство. 
Узкость - вузькість, вузина. 
Узловатьй -вузлуватий. 
Узловоя -- вузловий: о стан- 

цій - роздоріжний. 
Узнавать. узнать--пізнавати, 

пізнати, угадувати, - дати; 
довілуватися, довідатися, 
дізнаватися, знатися,  за- 
знавати, знати, звілувати, 
звідати, обізнавати, обіз- 
нати, перекідувати,  перє- 
відати, перевідуватися,-ві- 
датися, звіщатися, звісти- 
тися; (дойскаться) дошим- 
рати; (навірное) довіряти- 
ся,-віритися. 

Узникь, ца -- в Язень,-нниця, 
турмак, чка. 

Узорньй - взоровий. 
Узорчетьй - мережаний. 
Узорь -- узір. 
Узріть--побачити, 
Уйма--маранча. 
Указаніс--навід, вказівка, по- 

каз. 
Указатель,-ница-- провідник,- 

ця: покажчик, ця. 
Указательньй-- вказбвний; па- 

лець--пузвеликий. 
Указньй -- наказовий, роска- 

зовий. 
Указчикь--указник. 
Указь--наказ, росказ. 
Указьвать,зать - указувати,- 

зати, показувати,-зати; на- 
казувати, зати. 

Укальвать, уколоть-- колоти, 
вколоти, підколювати,-ко- 

лоти. 

Укатанньй -- битий, 
ний, покотистий, 
стий, накотистий. 

Укатить--від'їхати. 
Укатьвать, укатать - торува- 

накоче- 

покочи- 
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ти, уторувати, 
-тити. 

Укачивать, укачать -- колиса- 
ти, уколисати, заколисати. 

Укипать, укигіть -- укипаги, 
"піти; википати, википіти. 

Укладистьій -- просторий, об- 
ширий; стислий. 

Укладка -- запакування, кла- 

діжка: скринька. 
Укладочньй--кладіжний. 
Укладчикь, ца -- кладфжник,- 
ця. 2 

Укпадль - (строй) лад; (дого- 
ворь) умова; (сталь) криця. 

Укладьваніє--кладіжка, 
Укпадьвать,  укласть,  уло- 

жить -- укладати, укласти, 

кладіжити, укладіжити, па- 
кувати, упакувати. 

Уклея, рьтба, Сіргіпи5 
пи5--Ссебель, себелик. 

Уклоненіє--ухил, відхил, збо- 
чення. 

Уклончивьй, о -- уникливий, 
викрутний, двузназний, о. 

Уклонь--схил, похил. 
Уклонять,-нить--ухиляти,-ли- 

ти, відвертати,-нути. 
Уклоняться,-ниться - ухиляти- 

ся, литися, однинбувати. у- 
никнути, зббчувати, «бочи- 
ти, ухитуватися, -тнутися, 
огинатися, схибити,-ся. 

Уключина -кочет, гребка, ка- 
чан. 

Уковьривать, -рять, -рнуть - 
колупати, вколупнути. 

Укокошить--уколошкати, улу- 
кошетити, укландати, упо- 
рати, укласти, умамошити, 
уколошматити. 

Уколачивать, лотить -- вбива- 
ти, вбити, повбивати. 

Уколоть, сказать колкость -г 
засвоздити. 

Уколь-штих. 
Укомплектовать -- укомплєту- 

вати. 

Укора-- докір, догана. 
Укорачивать, укоротить--над- 

корочувати, тити, скорочзу- 

вати, скоротити, прикоро- 

чувати, тити, надкраювати, 
-краятн, надкроювати, -кро- 
іти, покорочати,-тити. 

Укорененіе--укорінення. 
Укоренять,-нить, ся--укоріня- 

ти, ренити, закоренювати.- 
нити, ся, 

накочувати, 

аїБиг- 
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Укоризна-- см. Укора. "о 
Укоризненньй, о--докірливий, 

укірливий, дорікливий, о. 
Укоритель, -ница -- докірник, 

зця, 
Укорять,-рить -- докоряти, ри- 

ти, дорікати, ректи, уріка- 
ти, уректи, наругувати,- 
тати. 

Укось -покіс. 
Украдкой -украдьки, крадько- 

ма, потай, крадемці, крад- 
ці, крадки, знишка, покра- 
денці, покрадці, покрадь- 
ки, покрадаємці, покрада- 
ємо. 

Украсть--украсти. 
Украшать, украсить -- уряжа- 

ти, урядити, припоряжати, 
-дити,  роскрашати, -сити, 
окрашати,сити, закраша- 
ти,сити, покрашати,-сити, 
чепурити, зчепурити; (зе- 
ленью) умаювати, умаїти, 
обмаювати, обмаїти, зама- 
ювати, клечати, поклеча- 
ти; (цвьтами)  квітчати, 
уквітчати, заквітчати, учіч- 
кати; (рьзьбой, инкруста- 
цієй) цяцькувати, поцяць- 
кувати, уцяцьковувати,-ку- 
вати; (гвоздяной обивкой) 
цвяхувати, вицвяхувати. 

Украшеніе -- покраса, украса, 
окраса, прикраєа; стекля- 

ное--склянчина; (двйствіє) 
прикрашання,  уряжання, 
припоряжання, цяцькуван- 
ня, квітчання, умаювання, 
клечання. 

Украшенньй--уряжений, при- 
поряжений, прикрашений, 
цвіткований, квітчаний, у- 
маяний, клечаний. 

Укромньй, о - прикрейний, за- 
хистний, закритниїй, о; уго- 
локь--забіч, затишок. 

Укропь, раст. Впеїбипі дгауе 
с'ец5 -кріп, укріп. 

Укротитель--приборкач. 
Укротительньшй - присмирний, 

ускромний. 
Укрощать, укротить-з-ускром- 

ляти,мити, приборкувати,- 
кати, укоськуваги, укось- 
кати.. 

Укрощеніе--ускрома, прибор- 
кання, загамування. 

Укрьваніе--укриття, окриван- 
ня; перехов, передержання. 

| 

. | Уланливать, уловить--ловити, 

Укоризна- Улаживать.. 

Укрьватель,-ница -- передер- 
жанець,-жанка, переховник, 
-ця. 

Укрьвательство-- перехов, пе- 
рехованка, передержання. 

Укрьвать, укрьть (одбяломь) 
--обгортати,-рчути, одівати, 
одіти, окривати,-крити, по- 

»кривати,-крити; (похищен- 
ное) переховувати,-ховати, 
передержувати,-жати. 

Укрьватеся, укрьться --обгор- 
татися, -рнутися, окрива- 
тися,-ритися, покриватися, 
-критися; (за кімь)- захи- 
лятися, захилитися; пере- 
ховуватися, ховатися,  за- 
таюватися, затаїтися, схи- 
щатися, схиститися. 

Укрьівшійся--схОванець. 
Укріьпитегьньй  -- підживли- 

вий, підсильний, зміцливий. 
Укрьпгленіс- зміцнення; форт, 

шанці. 

Укріплять,-пить -- зміцнюва- 
ти. зміцняти, (зміцнити, 
уміцняти, нити, мошювати, 
змоцювати, умоцювати, мо- 

сувати, умосувати, посиль- 

няти,-нити. - 
Уксусникь - оцетар. 
Уксусница--осцетниця. 
Уксуснокислая соль -- оцетян. 
Уксусньй -- оцтовий. 
Уксусь- оцет. 
Укупоривать,рить --затикати, 

заткнути; пакувати, запа- 
кувати. 

| Укупорка -- затикання; паку- 
вання. 

Укупорщикь, ца -- пакуваль- 
ник, ця 

Укусьвать, сить--кусати, уку- 
сити. 

| Укутьвать,тать -- угортати, 
| угорнути,  затушковувати, 

-кувати. 
Укушеніе--укус. 

вловити, впіїмати, схопі- 
і лювати,-пити. 
| Улаженіє -- полагода, улад- 

нання. 
ц Улаживаніе--лагодіння. 
Улаживать,-дить - залагоджу- 

вати, залагодитн, залад- 
натй, улагоджувати, ула- 
годити, уладновувати, улад- 
нати. 



Упамвівать -Уменьшительньій. 

Уламьівать,-мать,- мить -- від- 
ламувати, мати; см. Угова- 
ривать. 

Уласкать--ублагати. 
Упегаться, улечься -- уклада- 

тися, укластися, упожити 

ся; уміщатися, уміститися; 
(о вьтрь,бурь) перебурха- 
ти, ущухнути, угамувати- 
ся, унишкнути. 

Улей--вулик, пень, колода. 
Улепетьвать,-тнуть - втікати, 

втекти, п'ятами кивати, на- 
кивати, дмухнути, дремену- 
ти, лопотіти, лопонути. 

Улетать, твть--відлітати,, від- 
летіти, полетіти, вилетіти. 

Улетучивать,-чить, "ся -випа- 
рювати, випарити, вивітрю- 
вати, вивітрити, угазува- 
ти, зИТИ, СЯ. 

Улеть--улітачня, виліт. 
Улизнуть-шмигнути, майну- 

ти, лопонути. 
Улика-- доказ. 
Улитка (садовая) Неїїх -- пав- 

лик, равлик, лаврик, сли- 
мак, петрик; завитая-кук- 
лянка, кукулюх; водяная- 
п'явушник; (ітах-масляк. 

Улитковьй--павликовий, рав- 
ликовий, лавриковий, сли- 
маковий, петриковий. 

Улиткообразньй -- равликува- 
тий, павликуватий, слима- 
куватий. й 

Улица--вулиця, Юлиця, юлас; 
узкая, тьсная -сутісок. 

Уличать, чить -- Доказувати,- 
зати. 

Уличитель, -ница -- доказчик, 
ця. 

уличительнбій виявний, 
виказливий, доказливий. 

Уличньй - вулишний. 

уловка- викрут, подход, ви: 
верт. 

Уловчивьй- виверткий, вик- 
рутний. й 

Уловь--полов. 
Уложеніє -- упакування; "ста- 

тут; о наказаніяхь - стутут 
карний. з 

Улусь- табор, кочовище. 
Улучать, чить знаходити, 

знайти, заставати, застати. 
» запопадати, - пасти, зд ба- 

ти, здибати; время-добіра- 
ти, добрати час. 

ото 
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| Улучшать, щить -- поліпшати, 
-шити. 

Улучшаться,-шиться - краща- 
ти, похращати. 

Улучшеніс -поліпшення. 
Ульбаться, бнуться -- усміха- 

тися, хнутися. 
Ульбающійся - усміхливий. 
Улькбка --усміх, просм х, осміх, 

усмішка. 

Умазьвать,-зать --замазувати, 
-зати; улещати; улестити. 

Уманйвать,-ять -- натруджува- 
ти, дити, томити, натоми- 
ти, притомити, ся - змігти- 
ся, ухоркатися, ухекатися. 

Умаленіє -- помаління; до- 
стоинства--принегіднення. 

Умалительний -зменшливий. 
Умалишенньй - божевільний. 
Умалчиванів -замовчання. 
Умалчивать,-чать--поминати,- 

нути мовчки. 
Умальвать, умолоть--молоти, 

змолоти. - 
Умалять,- лить -- малити, по- 

малити; ся--мМалитися, зма- 
литися, маліти, змаліти, 

Умань, раст. Іпиіа Неїепійт-- 
дивосил. 

Умасливанье--улещання. 
Умасливать,-лить -- умащува- 

ти, умастити; улещати, уле- 
стити, масткословити, ума- 
сткословити. 

Уматьвать, умотать--завива- 
ти, винути. 

Умачивать,-чить - умочувати,- 
чити. 

Умащать,-стить--мостити, ви- 
мостити. 

Умащивать,-стить-- умощува- 
ти, стити. 

Умедливать, лить--зменшати, 
зменщити; спиняти,- нити. 

Уменьшать, шить -- умаляти,- 

лити, умалькувати, змен- 
шати,шити, надменшати,- 
шити. 

Уменьшаться, шиться -- ума- 
лятися,-литися, магліти, ма- 
литися, змаліти, меншати, 
зменшати, надменшатися,- 
шитися, збавлятися, збави- 
тися; о морозв -пересіца: 
тися,-сістися. 

 Уменьшеніе поменшання, 
змезшення. поменшення. 

Уменьшительньй -- зменшили м- 
вий; грам.--здрібнілий, 
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Умертвитель, - ница -- душо- 
« губ,-ка. - 
Умершій -- умерлий, помер- 

лий. 
Умерщвленіє - умертвіння. 
Умерщвлять, ртвить--мертви- 

ти, умертвити, губити, згу- 
бити, стратити, замордлу- 
вати. 

Умиленіе--умиленність. 
Умилительньй, о -- умилен- 

ний,о. - 
Умилосердить--уласкавити. 
Умилосердиться -- зглянутися 

на, змилосердитися, змило- 

ститися, здобритися. 
Умилостивительнь!й -- змило- 

стивний. 
У милостивленіе-- уласковлен- 

ня. 
Умилостивлять, вить -- ула- 

скавлювати,-вити, благати, 
ублагати; ся -- Милосерди- 
тися, змилосердитися, ла- 

скавитися, зласкавитися. 

Умильньй,о-ніжний, ласка- 
вий, прихильний, о. 

Умилять,-лить -- зворушати,- 
шити, розчулювати,-лити. 

Уминать, умять -- уминати, 
умняти, хламати, зхламати, 
жумрати, зжумрати, уме- 
режувати, умережити, умо- 
лоти, уперезати. 

Умирать, умереть -- конати, 
сконати, вмірати, вмерти; 
(шутливо) дуба дати, ги 
нути, о одубіти;. страдать 
оть боли -- Минатися з 
болю. 

Умирающій--умірущий, меру 
щий. 

миротвореніе -- утихомирен- 
ня, утишіння, лагсдіння. 

Умиротворять,-рить --:утихо- 
мирювати,-мирити, утиша 
ти, утишити, улагодити. 

Умникь, ца-розумаха, розу- 
мець,ниця; хитрець--муд- 
рагель, мудрагель. 

Умничать--мудрелити, мудру 
вати. 

Умно--розумно, з розумом. 
Умножать,жить -- побілша- 

7 лишити, спорити, приспо- 
ряти, рити; аривм. -- мно- 
жити, помножити, 

Умножаться--споритися, пію- 
дитися, побілешатися. 

Умертвитель--Умьшленньй. 

Умноженіве--множення, помно- 

ц 
ження. 

Умножительньй - помножний. 
Умньй--розумний; понимаю- 

1 щій - тямущий, тямучий. 
| Умніьть -- розумнішати, муд- 

ріти. 
Умозаключеніє сильогізм, 

умовивод, висновок. 

Умозрительньхй,-о - - теоретич- 
ний,-о. 

Умозрініе- теорія. 
Умолачивать, лотить- вимоло- 

чувати, вимолотити. 

Умолкать,кнуть - мовкнути, 
- замовкати, мовкнути, ниш- 
кнути, занишкнути; о мно- 
тихь-помовкнути. 

Умолкь, безь умолку -- без 
устанку. 

Умолоть -- вимолот, намолот. 
Умоль--помел, мливо. 
Умолять, лить благати, 

заблагати, ублагати, вимо- 
лити, усамобожити. 

Умоляющій - благущий. 
Умопомраченіе-- паморока:; 
Умора-- сміх, сміховище. 
Уморительньй, о -- смішний, 

кумедний, о. 
Уморить -- уморити, замори 

ти, згубити,  улелекати, 
улолдкати; сміьхомь-засмі- 
шити. 

Уморилься-- уконатися, 
гатися. 

Уморь - смерть. 
Умочиться--упудитися. 
Умственньй, о- розумовий, о. 
Умствовованів -- мудрування, 

розумування. 

доні - 

Умствовать- мудрувати, розу- 
мувати. 

Умудриться -- умудруватися, 
ухиститися. 

Умчать -- замчати, помчати; 
ся-погнати, полинути. 

Умь - розум. 
Умьівальникь --умивальниця, 

мийкиця. 

Умьівальньй -- умивальний, 
мийний, 

Умьваніе- умивання. 
Умьвать, умьть -- умивати, 

умити. 
Умьісель -- знарок, намір, за- 

мір. 
Умьітьй-- умивачний. є 
Умквишлєнньй, о -- умисний, 

навмисний. о. З 
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Умьшлять,лить--наважувати- 
ся, важитися, намірятися, 
-міритися. 

Умільй, о - умілий, умінний, 
умітний, о. М 

Укмбніе- уміння, тяма, уміток. 
Уміренность -- мірність, по- 

мірність, поміркованість. 
Уміренньй, о- мірний, помір- 

ний, поміркований, о. 
Умбврять-рить -- зменшати, 

зменшити, спиняти, зупи- 

няти, нити, гамувати, уга- 
мувати. ; 

Умьстительньшй -- просторий, 
обширний. 

УміЬстность - доречність, до- 
дільність, доладність. 

Умістньй, о -- доречний, до- 
дільний, о, доладній, є. 

Уміть - уміти. . 
Умвбющій--умітний. 
УмЬьшивать, умЬсить -- вимі: 

шувати, вимісити. 
Умьшать,стить -- уміщати, 

умістити,  зміщати,  змі- 
стити. ? 

УміЕщеніе - уміщення, зміщен- 
ня. 

«Умягчать,-чить - змнякшува- 
тиушити. 

Умягченів - змнякшення. 

Унавоженіе -- угноювання, за- 
гноєння, нагноєння, прог- 
ноєння. 

Унавоженньй--гнояний, угноє- 
ний, прогнобний, загноє- 
ний, нагноєний; ное поле- 
тноянка. 

Унавоживать-зить - пілгною- 
вати, підгноїти, угноюва- 
ти,іти. загноювати, - іти, 
прогноювати, - іти, нагно- 
ювати, іти, вигвоювати, ви- 
єнсіти. 

Унасліьдсванньй--спалий, оді- 
дячений, оспадкований. 

Унасліловать -- оспадксємити, 
оспалкувати, олідичити. 

Унесеніе--уносини, заносини, 
унесення, занесення. 

Универсальньй -- універсаль- 
чий. 

Университетскій -- универси- 
тетськи?. 

Университеть-- университет. 
Унижать, зить--знижати, зни- 

зити, зневажати, важити; 
-ся-Ггнутися перед ким. 

Униженіе- зневага, зневажач- 
ня. 

Униженно -- погодливо, уле- 
сливо, 

Униженньй--зневажений; 
годливий, улесливий. 

Унизительность--ницість 
Унизительньй, о-ниций, о. 
Унизьтвать,зать- обнизувати, 

обнизати, нанизувати. зати. 
Униманіе--гамування, тихоми- 
"рення; тамування. 

Унимать, унять--гамувати, у- 
гамувати, погамувати, ути- 
хомирювати,-мирити;крови- 
тамувати, утамувати. 

Уничижать, жить--зневажат и, 
-важити, упосліджувати,- 
дити. 

Уничиженіє -зневага, упослі- 
дження. 

Уничиженньй -- зневажений, 
упоспіджений. 

Уничижительньй--зневажний, 
Уничтожать, жить -- нищити, 

знищувати, знищити, по- 
знищувати,  винищувсти, 
винищити, повинищувати, 
тломити, потлумити, пере- 
водити, перевести, касува- 
ти, скасувати, ніцувати, 
зніцувати, повертати, по- 
вернути в нівець, руйнува- 
ти, зруйнувати, поруйнува- 
ти, вибавляти, вибавити, 
затрачувати, тратити. 

Уничтоженіе (разореніе)--звід, 
знищення, зруйнування, 
влючдрування, сплюнпру- 
вання, нівечення, сплішін- 
ня, зграсування: (отміна) 
касування, скасування, зне- 
сення; (истребленіє) затра- 
та, знищення; (нзводт) 
зглаза; (пятень) вибгва; 
(до основанія) зграсування. 

Унія--унія. 
Уніатскій--уницький 
Уніать, ка - унита,-тка. 
Унзсить, унесть -- відносити, 

-нести, заносити,-нести. 
Уносливьій-- баский, гарячий, 

папкий. 
Уносньїій (о вещахь) -- краде- 

ний. 

Унось--унесення; краліж. 
Уньзать, уньть -- журитися, 

зажуритися, сумувати, за- 
сумувати. 

до- 

метки о 
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Уньмлость--смутість, сумови- 
тість. 

Уньльй- сумовитий, єсмутий, 
о. 

Уньтнів--смутість, сум. 
Уньривать, уньрнуть--нури- 

тися, зануритися, пуринати, 
упірнути; оть кого -шмиг- 
нути, пірнути, гулькнути, 
югнути. 

Унятіє--упин:; утамування. 
Упадать, упасть- пидати, у- 

пасти; (сь шумом», стукомь) 
бухнути, гепнути, чварах- 
нути, гегепнути, шслепну- 
ти, бебехнути, беркицнути, 
брязнути; є вьісотьт) обер- 
бенитися; (вь воду) шубов- 
снути, булькнути, бовтну- 
ти; (вь обморокь) зомліва- 
ти, зомліти; (вь безчувст. 
состояніє) | непритомніти, 
знепритомніти; (приходить 
вь упадокь) підупадати,-па- 
сти, занепадати, занепасти; 
(ничкомь) заноричитися. 

Упаденіе--упад. 
Упадокь--занепал. 
Упадь, паденіє--звал, упад. 
Упаковка- пакування. 
Упаковьвать,-ковать--пакува- 

ти, упакувати. 
Упапзьїтвать, уползти-- влази- 

ти, влізти, плазувати, по- 
плазувати. 

Упалой (о мість) -- гулящий, 
ваканцьовий. 

Упаривать,-рить парити, 
спарити: угрівати, угріти. 

Упасать, упасть--ховати, за- 
ховати, боронити, оборопи- 
ти. 

Упекать, упечь--випікати, ви- 
пекти; запроторювати,-то- 

рити, заганяти, загнати. 

Упеленьвать,-нать-- сповива- 
ти, сповити. 

Упиватися, упиться -напива- 

тися, питися, понапивати- 
ся. 

Упирать, уперЄть -- опірати, 
оперти, підпірати, перти; 

натискати на. 

Упиратеься, упереться-- сліра- 
тися, опертися, упинатися, 

уп'ястися, пір ставати, 
стати, навратитися, зоп'я- 

титися. 
Уписьвать (жрать)-- лупити, 

умережувати, жумрати, 

Уньлость-- Упорньй. 

умефигувати, Хавкати, ха- 
лавкати, халасати, чичмо- 
ріти. 

Упитанньй--годований, 
дований. 

Упитьвать, тать -- годувати, 
одгодовувати,-дувати. 

Упичкать-"обгодувати, 

дувати. 

Уплата--заплата, виглат. 

Уплачивать, "тить -- виплачу- 

зати, виплатити. 

Уплетать, уплесть -- уминати, 
і ум'яти, жумуати, зжумра- 

| ти, чичморіти, учичморіти, 

умережувати,-режити, хав- 
кати, уперезати, халасати, 
умолоти, халавкати, умели- 
тати. 

Упльвать, упльть--упливати, 
уплинути. 

Уплотниєшійся - затужавілий. 
Уплотниться--затугавіти, за- 

тугнути. 
Упованіє - надія. 
Уповать» -- сподіватися, наді- 

ятися. 
Уподобительньй, о -- порівня- 

| льний, 0. 

Уподобленіе--порівняння. 
Уподоблять,-бить -- порівнюва- 

ти, прирівнювати,-няти. 
Уподчевать--утргктувати. 

! Упоеніє- захват, заласся. 
| Упоительньй -- заласний, за- 
і хватний, упивний. 
" Упойть--запоїти. 
Упокоеніе--спокій, спочинок. 
Упохоительньй -- заспокдйли- 

і вий. 

Уполномоченньй -- уповнова- 
жений, повновластний; сущ, 

І 

одго- 

заго- 

І 

і --повновластник. 
Уполномочиявзть, чить -- упов- 
| новажувати, важити, 
Уполномочіе - уповноваження, 
| погновласть. 
| Упоминаніе -- згадка, спомин- 

ка. 
Упоминать, мянуть -- згадува- у 

| ти,дати,  наменити, нути, 
її поменити, нуть. . 

Упомнить упам'язатн, за- 
пам'ятати. 

Упомянутьй- згаданий. 

Угорньй, о - упертий, сгуп: 
ний, затятим, завзятий, ге- 
някуватий. затинчивий, за- 

! тинчливий, фаца:чий, ме- 
| рявий, забісований, закля- 
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тий, запеклий, норовливий, 
норовистий, пенькуватий. 

Упорство -- упертість, огур- 
ство, сгурність, пенякуга- 
тість,  забісованість, за- 
пеклість, заклятість, за: 
взяття. 

Упорствовать , -- 
упиратися, огурятися, 
взятися, правити своє. 

Упорхать,-хнуть -- спурхати,- 
хнути. 

Упорь--опір; підпора, супор. 
Упорядочить упорядкувати, 

улаштувати. 
Употргбимьй -ужитковий. 

Употребительность --уживаль- 
ність. 

Употребительньй -- уживаний, 
уживальний. 

Употребленіе - уживання, ужи- 
ток, ужигтя, заживання. 

Употреблявші?ся -уживаний. 
Употреблять, "бить -- уживати, 

ужити,  ужиткувати, зу- 
житкувати; (вь пищу) спое- 
живати, жити, заживати,- 

жити. 
Употребляться, биться -- ужи- 

ватися, ужитися. 
Управа--управа. 

Управитель,-ница -- керовник, 
«ця, зарядчий,-ча. 

Управительскій -- керовниць- 
кий, зарядчицький. 

Управленіе--заряд, керування, 
урядувачня; управа. 

Управлять -- керувати, уряду- 
вати, правувати, правити, 
заряджувати, орудувати, по- 
рядкувати. 

Управляться,-виться - порати- 
ся, упоратися, справляти- 
ся, справитися, порядкува- 
тися, упорядкуватися. 

Управляющій -- керовних, ке- 
ровничий. 

Упражненіє -- вправа, працю- 
вання. 

Упражнять -- вправляти, пра- 
цювати; - ся-вправлятися: 
тренирозаться -- муштрува- 
тися. 

Упраздненіє--знесення, скасу- 
вання. 

Упразднять,-нить. ся--касука- 
чи, скасувати, ся. 

Упрашиваніье--припроха, тре 
"хання. 

упирувати, 
за- 

зо 

Упрашивать, сить-- припроху- 
вати, - сити, кландати, 
укландати. 

Упреждать,дить--си. Преду- 
преждать. 

Упрекать,-кнуть -- урікати, 
уректи, карлтати, покартати, 
укленяти,.: нити, гтанити, 

наганити, докорятн,-рити, 
дорікати,-ректи. ні 

Упрекь--допрік, закид, докір, 
догана. 

Упречньй--докірний. 
Упроченіе--зміцнення, 

печення, забезпека. 
Упрочивать,-чить -- зміцияти,- 

нити, забезпечати,-чити, 

Упрощать,-стить -- спрошува- 
ти, спростити. 

Упрощеніег- спрощення. 
Упругій,-о -- пруживий, дерз- 

кий, напругий, тугий, пру- 
жинуватий,-о. 

Упругость - пруживість, дерз- 
кість, напругість, тугість, 
пружинугатість. 

Упрьїгаться -- настрибатися, 
наскакатися. 

Упріїгивать,-гнуть -- відстри- 
бувати, бнути. 

Упряжка -- запряг; 
станціями) герегон. 

Упряжной,--запряговий. 
Упряжь -ронд. 

Упрямець, - мица -- упиряка, 
затьон, нка. 

Упрямиться,--огурятися, упи- 
рувати, упіратися, пруча- 
тися, напіратися, 

Упрямство--упертість. 
Упрямьй -- упертий, огурний, 

упірний, затинчивий, за- 
тинчливий, фацарний, ме- 
рявий, затятий, запеклий, 
забісований, зачортозаний, 
пенякуватий, пенькуватий, 
норовливий, норовистий, за- 

забез- 

(между 

взятий. 

Упрятьтать, Тать -- ховати, 
сховати, захо-ати; прав- 
торити, заправіориги, за 

проторювати, торити. 
Упускать, упустить--випуска- 

ти, випустити; препуска- 

ти, пропустити. 

Упущеніе- пропуск; занедбан- 
ня; по слух бь -- слум бока 
провина. 

Ура - слава! 
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Уравненіе--рівна(я)ння, 
на(я)ння. 

Уравнивать,-нять -- рівняти, 
вирівнювати. вирівнят 
рівняти, зрівняти, прирів- 
няти, порівняти. 

Уравнительньй--урівняльний. 
Уравновьшенчьй -рівновагий. 
уравновЕшивать, - сить, ся -- 

рівноважити, зрівноважи- 
ти,-ся. 

Ураганньй хуртовинний, 
бирсовий, борвійний. " 

Урагань -- хуртовина, бирса, 
борвій, борва, шурубура, 
гуррикан. 

Уразумівать,-міть-- розуміти, 
зрозуміти, урозуміти, роз- 
чумати, учовпити, утямити, 
розшолопати, збагнути, 
розчовпати. 

Урегулировать--урегулювати. 
Урезонивать,-нить--умовляти, 

умовити. | 

зрів- 

Урильникь--уриналь. 
Урина--щина, щини, сеч, сци- 

клини, д шсциклиння,  сик- 
лини. 

Уринньй--сечний, сиклинний. 
Уровень -- рівень, рівнозем- 

ник; (снаряль) грунтвага. 
Уродина--калара, вирод, ви- 

-" родок. 
Уродливьй,о--каларний, ви- 

родливий, калікуватий,у-о. 
Уродовать, изуродовать--спо- 

творювати, спотворити, 
каларити, зкаларити, ка- 
лічити, скалічити. 

Уродство - каларність. 
Уродь -- калара, вирод, чудо- 

висько, виродок. 

Урожай--урожа. урож'я, уро- 
жай, уроджай, урод, дорід, 
зрожай. 

Урожайньй,о -- Зарідливий, 
дорідний, дорідливий, зріл- 
ний, зарожедний,-о. 

Урожать, уродить -- родити, 
зародити, уродити, приро- 
лити. 

Урожденньй -- рождений, ро- 
дом. 

Уроженець,-ка -- рожденець, 

рожденка, урожденець,-нка, 
нарожденець, нка. 

Урокь--лекція; завдання. 
Уронь--затрата, школа, стра- 

та. 

Урочище--місцина, 

Уравненіе--Усиливаться. 

Урочньй -- закладний, зав- 
даний. - 

Урчаніе-курканн»я, дурчання. 
Урчать--куркати, дурчати. 
Урьвать, урвать -- урнивати, 

увірвати, ускуб(нуути. 
Урьвками--прихідцями, прих 

хватком, прихапцем, при- 
хапці, о прискаком, урив- 

. цем. 
Урьвокь--обривок. 
Урьвочньй--обривковий. 
Урізка--утинок. 
Урізьвать,зать -- утичати, 

утнути,  утяти, краяти, 
украяти. 

Усадебньй--сслитьбовий, об- 
зистєаий, 

Усадьба -- обійстя,  посілля, 
плець, селитьба. 

Усаживать,дить -- садовити, 
посадовити; (церевьям») за- 
сажувати, висажувати,- 
дити. 

Усаживаться, усЬсться--садо- 
витися, усаловитися, мости- 
тися, умоститися. 

Усачь--усань, вусань,  пру- 
дивус. - 

Усвоеніє - (перениманіє) за- 
своєння; присвоєння, при- 
влащення. 

Усвоивать, усвойить -- засво» 
ювати,-свдіти; (сдьлать чу- 
жое свонмь) присвоювати,» 
своїти,  привлащувати, - 
стити, 

Усердіє -- загара, / падкови- 
тість, щирість, чапкість. 

Усерцньй--загарливий,  пад- 
ковитий, щирий, чапкий. 

Усердствовать -- падкувати, 
пильнувати, щирувати. 

Усидчивость -- усидливість, 
посидючість. 

Усицчиввій, о--усидливий, по- 
сидящий, посидючий, о. 

Усидіть--уседіти, усидіти. 
Усикь (у растеній)--нать. 
Усименіе--зміцнення. 
Усиливать,лить-- зміцняти,- 

нити,засилювати, засилити, 
" моцювати, змоцювати. 

Усиливаться,-литься -- міцні- 
ти, зміцніти, міцнішати, 
поміцнішати, дужчати, по- 
лужчати, вбиватися, вби- 

тися в силу, зміцнятися,- 
нитися, усильніти; о вітрь 
--розвихатнися., 



Усилів--Успоканвать. 

Усилів -- посилок, зусилля, 
силкування, натуга. 

Усиленньй, о--зміцнений, 0; 
(о работь) натужний, За- 
гарливий: (о просьбь) рев- 
ний, о. 

Ускакивать,-Кать -- 
поскакати. 

Ускользать,-знуть -- вислиза- 
ти, вислизнути, випорску- 
вати, випорснути, вихогп- 

люватися, вихопитися. 

Ускоречіе--прискорення. 
Ускоренньй--прискорений. 
Ускорять, рить--прискоряти, - 

рити. 
Услада--осслода. 
Усладительньй, о--солодкий, 

о, 

Усладникь черньй, раст. Ого 
Ьиз підег--царь-зілля. 

Услаждать, дить,-ся --усолод- 
жувати, дити, осолоджува- 

тиудити,-ся. 
Услажденіє- см. Услага. 
Услащать, стить-присолоджу- 

скакати, 

вати, дити, підсслоджувг2- 

тиодити, обсолоджувати,- 
дити. 

Условіе--умова, рядна, домо: 
ва. устанава, гакта, кон- 
тракт. токма. 

Условле ньй-умовлений, умо- 
вний, домовний. 

Условливаться,-виться --умов- 
лятися, умовитися, токми- 

тися, СсТОКМИТИСЯ, ДОМОВЛЯ- 

тися. єднатися, з'єднатися, 
поєдеатися. 

"Условность--умовність. 
Условньй, о--умовний, о. 
Усложненієе ускладнення, 

упрулкення. 
Успожнять,-нить -- ускладня- 

ти,нити, утрулняти, нити. 
Услуга--ослуга, послуга, при- 

слуга. 
Услуженіє- услуга, найми. 

Услуживать,-жить--услугову- 
вати, услугувати, прислу- 
говувати, гувати, догоджа- 
тирдити 

Услужливость-- догодливість, 
прислужність. 

Услужливий, о -- доголливий, 
прислужний, о. У 

Усльхать. шать--почути, учу- 
ти, зачути, перечути, дочу- 
ти, прочути, наслухати. 
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Усльшаніе, вь вьраженіи! во 
усльшаніе -- гдлосно, при» 

|. людно, щоб усі чули. 
Усльдить--достерегти, допільз 

| нувати, дослідити. 
| Усмгтривать,-ріть -- убачати, 

убачити, спостерегати, гти, 
побачити, угледіти. 

Усмиреніе--утихомирення, ус» 
| крома, загамування. 
| Усмиритель,-ница -- погамов- 
Ї, кик,-ця, тихомирник,- ця. 

Усмирительньй --погамовний, 
угамовний. 

Усмирять,рить --тихомирити, 
утихомирювати, - мирити, 
утишати, утишити, прити- 
шати, шити, улигоджувати, 
улагодити. 

Усмотрініє -- погляд, розсуд, 
голум, гризволяще; на ва- 
ше усмотрьніе-вам на приз- 
воляще, на ваш розсуд. 

| Усмьхаться,нуться -- усміха- 
тися, хнутися,  осмішкува- 

' тися, осміхатися, осколя- 
і тися, оскальнутися. 
!! Уснащать--снастити. 
Уснувшій--заснули?. 

; Уснуть- заснути, госнути. 
! Усобица--чвара. 
Усовершенствованіе - удоско- 

налення. 
Усоверщенствованньй -- уло- 

сконалений. 
Усовершенствовать,-ся -- уло- 

сконалити, ся. 
| Усовнь'й пурреть, раст. Тиг- 
1. тйіз діабга- пужник. 

ї Усовьщеваніє -- умовлЯтня, 
| нагрущання. 
Г Усовівщевать -- умовляти, на- 
1 пучувати, нагрущати. 
г Усоль-усолення. 
є Усольльй - усоплений, 

! Усопшій-- небіжчик, 
з Усохщмій -- сухий, високлий, 
і усохлий 
Успеніє -- смерть, сконанчя; 

(праздникь) перша пречи- 
ста. 

Успенскій -- першопречистен- 
ський: пость-спасівка. 

4 Успокоеніе - заспокоєння; упо- 
1 кій, спокій, спочинок. 

| Успочанвать,-ксить --заспоко- 
ювати, - кбіти,  утишати, 

і утишит и, тихомирити, ути»- 

хомирювати, -мирити, упо- 
коюнати, кбіти, улагоджу» 
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вати, улагодити, гамувати, 
угамувати, кутати, поку- 
тати. 

Услокайваться,-коиться -гУупо- 

коюватися,коітися, заспо- 

коюватися,-кдітися, утихо- 
мирюватися, миритися, га- 
муватися, загамуватися; 

оть вспьишки гнбва-відхо- 
дити, відійти;  умБрять 
свой пьшмь-осідатися, осі- 
стися, осідати, осісти, 

Успокоительнь й, о -заспокой- 
ливий, о. 

Успівать, успіьть -- устигати, 
устигнути, устигти, пости- 
гати, - стигти, успішатися, 
успішит» ся, успівати, успі- 
ти; (нміьть успіхь) посту- 
пати,пити учому; (добхать) 
заїздити, заїхати. 

УспЬхь--доспіх, успіх, поспіх, 
трай, поступання. 

Успіьшньй, о -- погіншливий, 
поступний, трайливий, 
трайний, о. 

Уста--вуста. 
Уставать, устать -- заморяти- 

ся, замсритися, томитися, 
утомитися, натомитися, по- 

томитися, змогтися, зніига- 

тися; оть ходьбьг-підбива- 
тися, битися, підтоптувати- 
ся, стоптатися, - перетуп- 
цьовуватися, -тупцюватися; 
(оть танцевь) перетанцьо- 
вуватися -танцюватися. 

Уставлять,вить --заставляти, 
заставити, розставляти, 

-ставити; глаза-встромити, 

вліпити очі. 
Уставь--статут, регула. 
Устаийвать, устоять-- устоюва- 

ти, устояти, опіратися,опер- 
тися; ся-устоюзватися, усто- 

ятнися, осідати, осісти, ущо- 
лочувати, ушолочати. 

Усталость--утома, змора. 
Устальй, о -- утемлений, мо- 

рений, зморений, стомле- 
чий,знеможений,трудний,о. 

Усталь--утома. 
Устанавливать,-новить --уста- 

новляти, яовити, уставува- 

ти, уставити; порядокь-упо- 
рядковувати,-хувати. 

Устанавливаться, виться--ста- 

витися, уставитися; заста- 

лятися, засталитися; (о пс- 
годі) устоделитися; (ряда- ! 

Успоканваться-- Устремляїьсй 

ми) шикуватися, ушикува 
тися. 

Ус'ановившійся -- станівкий. 
Установка-становлення,устав- 

ляння. 
Устачовленіе - установа. 
Установленньій,узаконенньй -- 

поставнир. 
Устарввшій--задавнений; пе-- 

рестарілий. 
Устарільй -- см. Устарввшій. 
Устаріть -- здавніти, здавни- 

тися, перестаріти, 
Устерегать. - речь -- берегти, 

уберегти, пильнувати, до- 
пильнувати. 

Устилать, устлать -устеляти, 
устелити, покривати, кри- 
ти, мостити, вимостити. 

Устилка--устеляння. 
Устньй, о--словний, словами. 
Устой, техн.-бик. 
Устойчивость -- станівкість, 

держкість, твердота. 
Устойчивьшй-станівкий, держ- 

кий. 
Усторонье--убіч, одшиб, беле- 

бень. 
Устрамйвать, устромть, - ся 

--упоряджувати, - рядити, 
споряджати,-дити, споруд- 
жувати,-рудити, уряджати, 
-дити, опоряджати, - дити, 
упорядковувати, кувати, 
облагодити, утокмити; бла- 
гоустроить-окукобити, 

Устраненіе--(несов. в.) усу- 
вання; (совер, в.) усунення. 

| Устранять,-нить -- усувати, 
усунути. 

Устраняться,-ниться -- усува- 
тися, усунутися. 

Устрашать, шить -- страхати, 
застрахати, страшити, за- 
страшити, настрашити. 

Устрашающій --страшкий. 
Устрашеніе -- настрашка, по- 

страх, страхання. 

Устремленіе -- направа, 
ріт. 

Устремлять, мить -- направ- 

ляти, -правити, звертати, 
звернути, накерувати; 
взорь - вдивляти, едивитиИ 

очі. 
Устремляться.-миться --кида- 

тися, кинутися, метатися, 
метнутися, полинути, по- 
ринути, шугнути; -толпой 
-сунути, 

зво- 

ож 



Устрича--Утитать. 

Устрица - острея; 
скойка. 

Устричньй - острейний. 
Устроеніє -- урядження, упо- 

рядкування, облагода. 
Устройство--злагода, споруда, 

рьчная -- 

спорудження; строй-лад, 
устрій. 

Уступать, пить - попускати, 
попустити, відступати, 
-пити, перепускати,. пере- 
пустити; (очерель, дорогу, 
м'ьсто)-оступатися, питися; 
вь ціні) поступати,-пити; 
подговору) на підмову, до 
тідмови даватися, датися. / 

Уступка- поступок, поступка. 
Уступчивьій, о -- здатливий, 

поступливий, подільчивий, 
несперечливий, о. 

Уступщикь, ца -- поступник, 
ця. 

Уступь--приступок, лава; (вь 
скалі) прискалок. 

Устье--(рьки) гирло: 
челюсти. 

Усугубленіе- подвбіння. 
Усугублять, бить -- подвою- 

зати,-двоїти. 
Усумниться--посумнитися. 
Усушивать, шить -- висушу- 

вати, висушити. 

Усушка- висушка, пересушка. 
Усчитьвать, - тать, учесть 

--облічувати,-чити. 
Усь- вус. 
Усьлать, услать -- засилати, 

заслати. 
Усьновитель, ница 

раник.-ця. 
Усьшновленіе 

прибрання. 
Усьновленньїй, ая -- прибра- 

нецв, нка. 
Усьчовлять вить - прибирати, 

-брати. 
Усьпальница--усипальня. 

Усьтать, усьгать-- посипати, 
-сипати, порошити, споро- 
шити; одсипати, сипати. 

Усьпительньй - усипливий. 
Усьпленіе--усипляння. 
Усьплять/пить -- усипляти, 

присипляти,спати. 

Усьхать, усохнуть--усихати, 
усохнути, посохнути, повси- 
хати. 

Уськать -- цькувати, тюкати, 
тютукати. 

(печи) 

-- прибі- 

прибирання, 

1 

| Утишать,шить 

зи 

Усіьвать  усбять -- засівати, 
засіяти, зрясити. 

Усьвь--засів. 
Уськать, / усьчь -- утинати, 

утяти, одтинати, одтяти, 
осікати, осікнути. 

Уськновеніг - головосік. 
Усіченіе -стинання. 
Усьченньй - стятий. 
Утаивать,-утайть--затаювати, 

і похищати,- тити. 
Утайка--затаїння, перехови. 
Утайщикь,-ца -- затайник,-ця, 

переховник,-ця. 
Утаптьвать, тать-- утоптува- 

ти,тати, утолочувати,-ло- 
чити, торувати, уторува- 
ти. 

Утаскивать, тащить-- цупити, 
поцупити, цобрити, підцо- 
брити, тягти, потягти. 

Утеарь--посудок, рижа, баса- 
мання. 

Утвердительньій, о - натверд- 
ний, о. 

Утвеирждать,дить-- твердити, 
затверджувати, | - дити, 
стверджувати, -дити. 

Утвеожденіє -- твердження; 
ствердження, затверлжен- 
ня. 

Утекать, утечь--витікати, ви- 
текти, повитікати. 

Утекь-- утеча, утіканка; на 
утекь--навтікача, навтіки, 

Утенокь--кача, каченя, качат- 
ко, каченятко. 

Утерпіть- утерпіти. 
Утесистьй щовбуватий, 

щолбуватий. 
Утесь-щовб, щовба, 

стрімчак. 
Утечка--витік, витікання. 
Утиньй--качачий, качиний. 
Утиральникь--рушник. 

щолба, 

! Утираніе--утирання. 
Утирать, утереть -- утирати, 

утерти, витирати, витерти. 
Утирка- утирання; ганчірка, 

Утихать, хнуть -- ущухати,- 
хнути, тихшати, тихнути, 

прітихнути, стишатися, 
стишитися, о нишкти, за- 
пишкти, уталашитися. 

Утихшій--утихлиїї. 
-- стишати, 

стишити, угомоняти, нити, 
гамувати, угамувати, за- 
спокоювати,-ко'ти. 
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Утишеніе--утихомирення, уга- 
мування, заспокоєння. 

Утка, пт. Впаз -- качка; А. 
сгесса-чиранка, чиренка, 
черенка; мускусная -- шав- 
кун, А. асиїа -- гострохво- 
стка; А. гиійа -- огарь; А. 
дицегдчеЧиіа-- чира, чирка; 
А. Бозсба5--крижанка; нь- 
рокь- норець, пурни-коза. 

Утєенуть-уткнути, устроми- 
ти, 

Уткнуться, углубиться -- пов- 
нурюватися. 

Утконось, зоол. -- дзьобань, 
іжатець. 

Утльй -- трухлий,  діравий; 
хирлявий. 

Утокь--поріб, піткання. 
Утоленів -заспокоєння. 
Утолочь- утовкти. 
Утолщать,стить -- робити, 

зробити тбгщим. 
Утолщаться-товщати. 
Утолять, лить -- заспокоюва- 

ти, коіти. 
Утомителеность -- утомність. 
Утомительньй, о -- утомний, 

моркий, сапкий, о. 
Утомленіє -утома. 
Утомленньій --стомлений; (ра- 

ботой)- струджений, згаро- 
ваний, спрацьований, змо- 
жений, трудний. 

Утомлять, утомить -- томити, 
утомити, трулити, струдити, 
морити, зморити, замори- 
чи, унудити, унигати, умор- 
хати, ухоркати, ухекати, 
укодокати. 

утомляться, миться--знемага- 
тися, знемогтися, утомля- 

тися, митися, спрацьовува- 

тися, - цюватися, змооюва- 
тися, зморитися, підбити- 
ся, умонятися, утанажити- 

ся, уманіжитися, приста- 
вати, стати, поприставати. 

Утонувш й- утоплий. 
утончать, чить--тончити, 

нити, потонити. 

Утончаться,читься -- тонша- 
ти, потоншати. 

У тонченіе- витончення. 
Узонченность - витонченість. 

Утонченньй, о-витончений,о. 
Утопать. нуть - потопати,-ну- 

ти, топитися, утопитися, 

затопитися. 

Утопающій--тонучий. 

то- 

Утишенів  Утвшительньй. 

Утопленникь -потопленик, по- 
топляник, потопельник, то- 
пелець, утоплений. 

Утопленница--утоплена. 
Утопльй -- утоплений, затоп- 

лений. 
Утоплять,пить--топити, уто- 

пити, затопити. 

Утранвать,-нть--троіти, 
роїти. 

Утрамбовьівать,-бовать--талу- 
вати, уталувати. 

пот- 

; Утрата--потрата, трата, згуба. 
Утрачивать, утратить --утра- 

чати,  утратити; довбвріе 
кь кому -зневірятися,-віри- 
тися. 

Утренникь -- приморозок, хо- 
лодні зорі. 

Утренній--уранішній, раніш- 
ній, раній, зараній, ранко- 
вий. 

У гренняя, --утреня, 
ютречя. 

Утро -- рано, ранок; раннее- 
заранок, поранок: рано по 
утру - зрана, рано вранці; 
сьранняго утра-спозаранку, 

утроба--черево; (матка) мати- 
ця, ураз. 

Утроеніе--потроїіння. 
Утроивать,-ить -- потроювати, 

«ІТИ. 

Утромь--уранці. 
Утружлдать -- утрудняти, тру- 

дити, турбувати, клопотати. 
Утузненіе--угнобіння. 
Утучнільй -- гладкий, опаси- 

стий. є є 

Утучнять,-нить--тучити, уту- 
чити; угноювати,-іти. 

УтЬсненіе--утиск. 
Утьснитель,ница -- утискач, 

зчка, 
УтЬснять,-нить утискати, 

утиснути, гнобити, пригно- 
бити. 

Утіха- потіха, утіха, радість. 
Утьшать,-шить - потішати,-ті- 

шити, радувати, пораду- 
вати. 

Утьшеніе -утіха, потіха; пора- 
да, полехкість. 

Утьшитель,ница - порадник, 
-ця. Р 

Утьшительность - потішність, 
розважність. 

Утіьшительньй 
розважнии, о. 

вутреня, 

-- потішний, 



Утюгь - Учетньй. 

Утюгь -- прас, праска, фрас, 
залізко. 

Утюженіе - прасува:ня. 
Утюжить--прасувати. " 
Утянуть -- поцупити, підцоб- 

рити. 
Утятникь--качник. 
Утячій - качачий. 
Уха--щерба, шерб»ця. 
Ухабистьй - бакгістий, бакаю- 

ватий,ямкуватий,ямуватий, 
вибоїстий. 

Ухабь--вибій, вибо на. 
Ухаживаніе--піклу-ання, дбан- 

ня: любезничаніе--лицяння, 
залицяння, женихачня, за- 
льоти; не серьезное -- го: 
робцювання. 

Ухаживатель -- залицяйник, 
зальотник, женихлизець. 

Ухаживать -- (холить, угож 
дать) доглядати кого, дба- 
ти, гіклуватися про »дго, 
панькатися, падькатися ко 

ло кого, пестити, пестува- 
ти кого; (любезничать) ли 
пятися, залицятися, жени 
хатися, упадати, лабузни 
тися, 

"Ухарскій, -хвацький, о. 
Ухарь--хват, зух. 
Ухватка--маніра, рух, виверт. 

викрут. 
Ухвать--рогач, брачка, хват 

ки. 

Ухватьвать, «тить -- хапати, 

ухопити, схопити; -ся-хапа 

тися, ухопитися, учепити 
ся. 

Ухвостье- висівки. 
Ухитряться, риться -- ухитро- 

вуватися,-руватися, прихи 
тровувати.-рувати, схитро 
вувати, рувати, схищатися, 

схиститися, прирозуміти. 
Ухищреніє - хитрощі, підходці 
Ухищренность-- хитрість. 
Ухищренньій, 6 - хитрий, о. 
Ухищряться,-риться --ухитря 

тися ритися. 
Ухлопать--угатити, 

ти. 
Ухмьляться,-нуться - ОСКОЛЯ 

тися, оскальнутися. 
Ухо-вухо. 
Уховертка--нас. Тоїіїсиціа аи 

тісиіагіа 1. -- щиплях, ши 
паг, кл'щак, щипиця, щі! 

папіча, хохолик, хохолаз. 

хохоланя, хохолак, хохол, 

угатели 
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І корець, щипчик; ухочистка 
й -корповушка. 
і Уходить, уйти--виходити, вий- 
і ти, піти. відходити, відій- 
| ти, умикати, умкнути, зі- 
і ходити, зійти: (о времени) 

упливати, уплинути. 

і Уходить -- (промотать) роз- 
| тринькатни, промантачити, 

змарнувати; (убить) змор- 
| дувати, до- 

конати. 
Уходь -- відход, вихід; (при- 

смотрь) погляд, нагляд. 
/ Ухудшать,-шить --угіршувати, 
і -шити, погіршувати, погір- 
| шати, погіршити. 
| Ухудшаться..шиться -- гірша- 

замордувати, 

ти, погіршати, ніячитися, 
поніячитися. 

; Ухуд генів -угіршення, погір- 
і шання. 
| Ухудшившійся, пришедшій вь 
Ї упадокь -- попіЯячілий; (0 
І людяхь) зледащілий. 
Уціліть--зацілтти, зціліти. 
Уціьпиться, схватиться - оче- 

і піритися, учепитися. 
| Участвованів учасництво. 
Участзовать -- брати участь, 

мати участь. 
ї Участіе--участь, 
| Участковвій - дільничний; -вов 

попечительство -дільничий 
ї патронат. 
Участникь, па -- учасник, ця; 

вь предпріятій -; спільник, 
ця; вь работь -- супрягач; 
вь заговор5 -змовник,-ця. 

! Участокь- дільниця. 
- Учесть--дотя. 
! Учащать--почащати, учащати, 
|  унажуватися. 
: Учащійся--Учень. 
Учебникь--пілручник. 

7 учебньй--шкільннй; (о коман- 
7 дь)-муштровий. 
Ученикь учень, 

шкаільник. 

Ученица учениця, школярка, 
Ученическій - школяргський. 

| Ученів-учиття, учб 
узінка, навчення; 

! муштса. 
| Ученьши--учени?; 

школяр, 

(вьученньй) 
укий; -ноб об ество науко» 

| ве товариство; -нос избль- 
І лованієе, сочиненіе -- науко- 

ва розвідка, розправа, 
1 учетньй--дісконтовий. 
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учеть -- (подсчеть) облік, ре- 
гистрація; (вьічеть) виліч 
ка; (банков.) дісконто. 

Училище--школа. 
Уучилищньй--шкільний. 
Учинять,нить - чинити, учи- 

нити; что либо противо- 
нравст.--коіти, скоїти. 

Учитель--навчитель. 
учительница- навчителька. 
Учительствовать-- учителюва 

ти. 

учительство-- учителювання, 
учительстве. 

учить, научить- вчити, нав- 
чати, навчити; воен.--муш- 
трувати. 

Учредитель,-ница-- фундатор, 
-ка, закладач,-чка, заснов- 
зникоця, надавець, вниця, 
установник, ця. 

Учредительньй -- установчий. 
Учреждать,"лить-- закладати, 

-кларти,установляти,-вити, 
засновувати,-нувати, фун- 
"дувати, зафундувати. 

Учрежденіе--заклал, установа, 
інституція; фундація, зас: 
нування, установа. 

учтивець,-вица -- чемник, ця. 
Учтивость -- чемність, греч- 

ність, звичайність, ввіч- 
ливість. 

уУчтивьй, о-- чемний, гречний, 
зничайний, ввічливий, о. 

Ушастьй--ухатий; сущ.-ухач. 
Ушать--цебер. 
Ушибать,-бить, - забивати, - би- 

ти, побивати, побити. 
Ушибаться,-биться--забивати- 

ся, забитися. 
Ушибь--забиток. 
Ушивка-ушиття. 
Уширеніе--пошир, розшир. 

Уширять,рить -- поширяти, 
зрити, розширяти,-рити. 

Ушистая ива, раст. байх аш- 
т --ліака. 

Ушко- вушко;  иголькое--за- 
силка; сосула- дужка. 

Ушку никь--ушкал. 
Ушлець-- збіг. " 
Ушное -шерба. 
Ушньй - вушний. 
Ущеліе-міжгірря, кугава, Яз- 

вина, межигірря, просмик, 
пересмик, роспалина, рос- 
колина "7 

Ущелочить (біьлье)-- узолити. 

р 

Учеть--Факторь. 

Ущемленіе--защекніння, уще- 
кніння. 

Ущемгять,"мить -- защикати, 
-кнути, ущикати, кнути. 

Ущербленіе--ущерб. 
Ущерблять,-бить -- щербити, 

ущербити. 
Ущербь--уєм, шкода; 

ущерб. 
Ущипьвать,пнуть-- щипати, 

ущипнути; скубти, скубну- 

лунь-- 

ти. 
Уфздить-- (дорогу) уторувати; 

(коня) вніздити. 
Убвбздньй--повітовий. 
Увздь--повіт. 
Уквзжать, увхать--від'їздити, 

від'їхати, пов'д'їздити. 
Уютность--затишність. 
Уютньй, о-затишний, 

стний, о. 
Ують -затишок. 
Уязвимьй--уразливий. 
Уязвленіе--ураза, уразка. 
Уязвленньй--уражений. - 
Уязвлять,-вить - уражати,ура- 

, зити. 
Уясненіе--вияснення. 
Уяснять,-нить--виясняти, ви 

яснити. 

Ф. 
Фабрика--фабрика; бумажная 

--папірня. 
Фабриканть--фабрикант. 
Фабрикать--виріб. 
Фабрикація-- робливо, вироб- 

ництво, фабрикування. 
Фабриковать--виробляти, фа- 

брикувати. 
Фабрить--чорнити. 
Фабричньй- фабрицький, фа- 

бричний. 
Фаворить -- милованець, ми- 

лованка. 

захи- 

, Фазаній - мазжаровий. 
Фазань, пт. РЮазіапиз сОЇср"- 

си5--маджар. 
Фаза (лунь-)-кватира. 
Фазись -фаза. . 
Факель--смолоскип. 5. 
факельньй--смолоскиповий. 
Факельщикь-- смолоскипник. 
Фактически--фактично. 
Фактическій--фактичний. 
Факторь -- (дьятель, двига- 

тель, двиг. сила, начало) 
«чинник. 
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Фактура--рахунок, фактура. 
Факть-- факт. 
Факультеть-- факультет, 

діл. 
Фаланга-- шик, лава; 

фалянга. ' 
Фалангидь, с5нокось, наськ.- 

РНіапдійт оріїїо -- косарь, 
косибав. 

Фалла--пола. 
Фальсификаторь -- фальшів- 

ник, фальтер. 
Фальсифицировать -- фальси- 

фикувати. 
Фальшивить-- фальшувати. 
Фальшивомонетчикь-- грошо- 

підробник. 
Фальшивьй - фальшивий, під- 

роблений, підборний; изво- 
ротливьій человіькь -- кру- 
тихвіст. 

Фальшь--фальш. 
Фамиліарничать -- панібрата- 

тися. 
Фамиліарно--запанібрата, 
фамиліарность--панібратство. 
Фамиліарньй-- панібратський. 
Фанатизмь--загорілість. 
Фанатикь- загорілець. 
Ф-натическій--загорілий. 
Фамилія--(семейство) родина; 

(племя) рід, покоління; 
(прозваніе) прізвище. 

Фанерка -форнір. 
Фантазерь--химерник. 
Фантазировать -- химерити, 

химерувати, захолити в 
хмагу; в'ь музькі-- імпро- 
визувати. 

Фантазія--фантазія; мрія, хи- 
мера. 

Фантастическій -- фантастич- 
ний, химерний. 

Фанфаронь--величайко,чвань- 
ко. 

Фарватерь--стрижень. 
Фарсь--жарт. 
чарзудь - катран, катранець, 

зіпаска, запінка, запілка, 
запільчина, завіска; кожа- 
ньй-шустеал. 

Фарфорозьшй--порселєновий. 
Фарфорь- порселєн. 
Фаршированньй--начиняний. 
Фаршировать- начиняти, 
Фаршь--осередок, начинка. 
Фасадньй- чоловий, чільний. 
Фасадь--чОоло. 
Фасолевидньй -- квасолюва- 

тий. 

паукь- 

Фасоль--квасоля, хвасоля. 
Фасоль огненная, раст. Ріа- 

зеоїця тиініПогиз -- королів 
цвіт. 

Фасонь--стьон,кшталт,зраздк. 
Фата--намітка вінчальна. 
Фатюй--вайло, мамула, неа- 

траба, бамбула, тюхтій. 
Фать- ферт. 
Фауна--фауна. 
Фашинникь--тарас. 
Фашинньй--тарасовий. 
Фазтонь--фаєтон. 
Фаянсовьій -фаянцовий. 
Фаянсь--фаянца. 
Февраль--лютень, лютий. 
Февральскій--лютневий. 
Фейегверкь--фейверк, огнева 

штука. 
Фелонь--шата. 
Фельдфебель--бунчужний. 
Фельдфебельскій -- бунчужни- 

цький. 

Фельдшерскій -- фельдшерсь- 
кий, фершальський. 

Фельцшерь,-рица - лікарський 
помічник,-ця, фельдщер,»ка, 
фершал,-ка. 

Фельетонь--фейлєтон. 
Ферма-- хутір, фільварок, під- 

варок. 
Ферменть--бродило. 
Фермерь - хуторянин, посесор. 
Фертикь--штирк. 
Феска--феса. 
Фетишь -божок. 
Фехтовальний -- фехтарський. 
Фехтовальщикь--фехтарь. 
Фехтованіе--шермицерія, фех- 

тування. 
Фехтовать -фехтувати. 
Фибра, анат.--волокінце, жил- 

ка. 

Фиброзньй--волокнуватий. 
Фига-дуля; раст. Тісиз5 Сагіса 

--фига; вялен. плодьм--ин- 
жир. 

Фиглярь -- (фокусникь) шту- 
карь-плуть)махляр, архим- 
ник, о щальвіра,  ошуста; 
(двуличньтй) облудник; (ско- 
морохь) мартопляс. 

Фиговьі»-- фиговий. 
Фигура--постать, постава, ста- 

тура, штатупа, зліб: (геом., 
ритор., вь ганцахь и вар- 
тахь) фигура. 

і Фигурировать--фигурувати. 
Физическій -- физичний;-кая 

возможность--снага. 
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Физіономія--обличчя. 
Филе--крижівка. 
Фі лейньшй--крижовий. 
Филенка- тахля. 
Филенчатьй--тахльбваний. 
Филинь, пт, 5ігіх бибо-пугач. 
Фипологическій -- фільольо- 

тичний. 
Филологія--фільольогія. 
Философія--фільозофія. 
Филоос" фь - фільозоф. з 
Фильтровать--цідити,  проці 

жувати, 
Фильтрь -- цідилок, цідилка, 

цідилко. 
Финансовьй--фінансовий. 
Финансь -скарб, фінанси. 
Финиковьій--датовий. 
Финикь (плодь)- дат ; з 
Фикнтить -- крутитися, викру- 

чуватися, хитрувати; під 
лещуватТися, підлабузнюва- 

: тися: кокетувати. 
Финтифлюшка - фрашка, грі- 

б язок. 
Фискалить--шпигувати. 
Фискаль--шпиг. 
Фискь--скарб державний. 
Фисташка, раст. Різіаїїа уега 

ї.--юстия. 
Фисташковвій--юстовий. 
Фистула, мед. -- нориця, вов- 

чок. 
Фитилекь--Унотик. 
Фитиль - гніт. 
Фитильньй--гнотовий. 
Фіалка, раст. Місіа одогаїа -- 

флялка, фіязка. хві,лка; У. 
сапіпа 1.--братки, сокирки; 
У. тігабіїіз 1. -- лісова фі- 
Ялка, підлісок; У. ігісоїог-- 
полуцвітки; Незрегіз пттаїго- 
паз фіялка вечірня. 

Фіалковьй - фіялковий. 
Фіаско--невдача; потерпіть -- 

облизня піймати, халявки 
попекти. 

Фіолетовьій-- фіялковий. 
Флагь майва. 
Фланговьй боковий. 
Флангь--бік. 
Фланелевьій -фанальдвий. 
Флансль- фаналя. 
Фланеоь--похожай. 
Фланировать похожати. 
Фланець, механ.- криса. 
Флегма -- харкотиння, хряки, 

хлятьба; млявість. 
Флегматикь-- лемеха, флегма- 

чик. 

Физіономія-- Френтикь. 

Флегматическій-- лемехуватий, 
флегматичний. 

Флезта- флет, пда. 
Флейтисть--флетист, гайдарь. 
Флигель сприломок. 
Флиртовать--зженихатися. 
Флирть--женихання, зальоти. 
Флоть--фльота. 
Флюгерь -- погодник, 

вець, півник. 
| Флюсь--флюс. 

Іі. Фляга- плу»шка. 
! Фокусникь--штукарь, 
ї; Фокусничать--дтукарюрати. Й 
| Фокусньй--физич., світозбір- 
1 ний, збіросвіїниї, огн. ще- 
і вий. 

 Фокусь -- штука, фигель, фі- 
' гель; физич.-- збтросвіт, сві- 

ї тозбір, огнищо. 
Фольга--сухозлотиця. 

і Фонарньшй -злихтарний. 

- 

вітро- 

"Фонарь лихтарь, лихтарня, 
світич, 

Фондь Їста. 
Фонтань--водограй. 

і Фонь--тло 
; Фердьібака--нахаба 
| "Рордьюачить --бутати, бриш- 

кати, пиндючитися, козири- 
| тися. 
Форейторь--хвалетор, хвореш. 
Форель, рьба Заїто Гагіо -- 

І пструг, струг, пестрюга. 
Форм. -- (внЬьшн. видь) зліб; 

(обмундирозанігс) уніформа; 
(образець) зразок, кшталт; 
(для паченія тіста) ставець, 

Формированіе--формування 
Формирсвать-- формувати. 

( Формулировать формулю- 
кати. 

 Форпость- бекет. 
Форсировать--скорити, прис- 

| коряти. 
4 Форсистьй -- міцний, могут- 
, ній; чваньковити»; чепу- 

ристий; пихатий, зарозумі- 
лий; меткий, моторний 

Форточка кватира, кнатирка. 
Фотографировать -- світлити, 

| фотограбувати. 
| Фотографія -- світлина, фсто- 
І " графі 
Фотогрзфь -- світляр, 

граф. 
і Фофань- дурень, кеп. 
Фраза--речення. 

| Франтикь -- джейджик, хвер- 
| так, хвинтик, надриганчик. 

фото- 



Франтить-- Характер». 

Франтить--хверцювати, чепу- 
ритися. 

Фгантиха--чепуруха, парални- 
ця, дженджуриста. 

Франть -- чепурун, парадник, 
фертик, хнйертик, чепурко, 
галанець. З 

Француженка- -французка. 
Фтранцузскій французький. 
4 анцузь-- Француз. 
Ф зантовской.-ки-- паралний,о. 
Ф захть--фрахт. 
Фіонкадель -- товченики ско- 

ромні у юшці. 
Франтовой-- шиковний. 
4 ронтонь -зимець 
Фоонть -шик. лава. 
Фоуктовьій--садовинний. 
Фруктовщикь -садовинник. 

Фрукть садовина; (сушеньге)- 
сушня, сушениці. 

Фу- пфеї 
Фукать, кнуть - хукати, кнути. 
Фуксинь-куксин. 
Фунламечтальнрй. о -- Грун 

"товний.Фундаментальний.7. 
Фундаменть -- селитва; бут, 

підвалина, спід, підстава, 
пілмури. 

Фунтсвьшй--хунтовий, 
вий, митровий. 

Фунть--хунт, фунт, литра. 

Фуражечньй -- кашкетовий, 
каскетовий. 

Фуражировать -- фуражувати. 
Фуражировка -- фуражування. 
Фуражка- каскет, кашкет. 
Фуражньй - фуражовий. 
фФуражь- фураж. 
Фургонь -- каразан, бугара 

крьтьй - балагула, пагуб- 
частий віз. 

Футлярь -- покровець, тулу- 
бець. 

футь--стопа. 
Фуфльга--волоцюга, гультяй. 
Фуфльжвичать -- ВОЛОЧИТИСЯ, 

тинятися, гультяювати. 
Фуфмриться - гніватися, бур- 

моситися; вередувати, ко 
мизитися. 

Фиркачзіє- фоскання, форкан 
на, мрискання, чмихання, 
сарканкя, Пирхання. 

Фиуркать, - кнуть -- фоскати, 

фунто- 

« -снути, форкати, - кнути, 
прискати-снути, чмихати, 
хнути, саркати, сарчати, 
саркнути, пирхати, - хнути. 

51? 

Х. 
Хабазина-- жердина, дрюк, по- 

ровина. 

Хабарить, безп.--щастити, т2- 
ланити. 

Хазовсй--показний. 
Хазь-ферт, хверт, чепурум, 

галанець; початок ткани- 
ни; брузумент. 

Хай пфвка--козирь-дівка. 
Хайлань--горлань. 
Хаглить--горлати, верещати. 

Халамьтга--незграба. 
Халатность- недбалість, нед- 

бальство, недбайливість. 
Халатньй--шляфроковий: нег- 

балий, недбайливий, без- 
журн: й. 

Халать--шляфрок. 
Халкать--лолокати, мелигати, 

хекати, хоркати, жерти. 
Халуй--лакиза, лакуза, хам- 

ло. 
Малуйскій--лаки уватий. 
сандра-нуд, нуда, нудьга. 

, Хандрить -- нудитися, нудити 
світом, нудьгувати. 

Ханжа -- пустомол, ка, бож- 
- .карь,-рка, божкодайло, свя- 

тоха, святко,  святобож- 
ник.-ця, безскоромник, -ця; 
напитокь--гардаман. 

Хач» еской--святобожний. 
Ханжество--святобозство, пу- 

стомольство. 
Ханжить -- святобожити, жи- 

вим до бога лізти. 
Ханка, раст. Сисигіійва Реро 
Сісіїогпів - тарапунька, ка- 
рахонька 

Ханскій--ханський. 
Ханша- ханиця. 
Хань--хгн. 
Уанюка-- скнара. 
Ханючить--скнарувати. 
Хаось- хеос: замут, розгар- 

ліяш, гармидер, сутан'я. 
Хоотическій - хаотичний. 
Хорактеризовать-- характери- 

зуз ати. 

Характеристика -- характери» 
стика. 

Харак»єрность 
ність. 

Характерньй,-о -- характер- 
ний, о. 

Характерь-зудача, натура, ха- 
рактер. 

характер- 
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Харица--пичка, пицюрка. 
Харіусь, рьюба Заїто іНигла!- 

їше--перій. 
Харканіє-- хрякання. 
Харкать,-кнуть -- 

кнути. 
Харкунь,-нья- харкач, -чка. 
Харчевня--харчодайня. 
Харя-- пика, машкара, марми- 

за, мармуза, харло. 

хрякати,- 

Хахалить--гультяювати;  ба- 
хурувати. 

Хахаль--дурисвіт; бахур. ба- 
ламут. 

Хашарикь- бузівок, бузімок. 
Хаюка--жебрак, старець, про- 

хач. 
Хаюкать -- старцювати, жеб- 

рати. 
Хаять--гудити, ганити. 
Хвала--хвала, похвала. 
Хвалебньй--хвалійний. 
Хваленіє-хвальба, хваління. 
Хваленьй--хваленик,  хвале- 

вий. 
Хвалитель,-ница-- хвалій, ка. 
Хв-лить--хвалити, вихваля- 

ти. 
Хвальба--хвальня, хвастощші. 
Хвастаніє--хвальба, вихвалка. 
Хвастать- хизуватися, вихва- 

лятися, хвглитися. 
Хвастливость--хвастовитість, 

вихвальність. 
Хвастливьій, о--хвастовит! й, 

вихвальний, о. 
Хвастовской--хвальковний. 
Хвастовство--хкастощі, хва- 

сті, хвальба, вихвалка. 
Хвастунь,нья--хвалько, хга- 

лістрант, цвеник, само- 
хвалка. 

Хватаніе--хапання, 
хапанина. 

Хватать, тить -- хапати, ухо- 
пити, схопити, хапкати, 
імати, імити, габіювати, 
угабцювати; (бьть доста- 
точну) вистачати, вистачи- 
ти, ставати, стати, потяга- 
ти, гти: (доставать, дости- 
гать) сягати, сягнути. 

Хвататься - хапатися, братися. 
Хватить, ударить -- мигнути, 

луснути, дзибнути, тьопну- 
ти, уджигнути, учистити, 
зацідити, клезнути, зато- 
пити. 

Хватиться, спохватиться -- 
скидатися, оглядітися, сха- 

хапанка, 

Харица--Хилост... 

менутися, охаменутися, 
оханути; начать искать -- 
зшукатися. 

Хнатка, охотн.-ловка. 
Хваткій--хапкий, похватний. 
Хватомь--хапко, хапком, по- 

хапцем. 
Хваткій--зуховатий. 
Хвать--джегерь, зух. 
Хватьш-лап! хап! хоп! цепі 

трахь--тьогі 
Хеойникь- чатинник. 
Хвойньй--чатинний. 
Хвораніе -- хорування, слабу- 

вання. 
Хворать--слабувати,  хиріти, 

хирлати, хирляти, незлу- 
жати, хорувати, нездоліти, 
нечопити. 

Хворостина--хлудина, хлюди- 
на, хвойдина, хабина; для 
вьющих. растеній -- тичка, 
тичина. 

Хворость--хабаз, хабуззя, гра- 
музджа, халаща, дриз, хмиз, 
ріжджа; фанійна--тарас. 

Хворесть -- хворість, хира, 
хворощі. 

Хвостатьй--хвостатий. 
Хвостать, стнуть -- хвиськати, 

хвисьнути, хльостати,-сну- 
ти. стьобати,-бнути. 

Хностець, анат. -гузівка; 
далищ. часть--купер» 

Хвостовертка, нас. 5іарііїїпия 
--щипавка. 

Хвостовьій--хвостовий. 
Хвостцовьй--гузівковий. 
Хвость-хвіст; лисій--китюх. 
"Хвощевникь, раст. Едиіз5енит 

йто5ит -- хвоіщ, хвощ, 
хвіщ, 

Хвощь, раст. Едшізешшт -- 
тряска, куділка, прячка; 
Е. агуеп5е--польова сОСОн- 
ка. пЄстушки, падиволос; Е. 
зіїмайсигп--смерічка, пади- 

сь- 

волос. 
Хвоя--чатина. 
Хибарка--халупка, халупина, 

халупчина. 
Хижина -- хатйна; шалашь -- 

кужделеба. 
Хиленькій--кволенький, сла- 

бенький. 
Хилость--слабовитість, хоро- 

витість, кородкість, кво- 
лість, захилість,  безздо- 
ров'я, млілість, занепа- 
лість. 
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- Хильй, о--кородкий, слабови- 
тий, кволий, безздоровний, 
млілий, захилии, нездоров 
куватий, занепалий, о, 

Хильть--хиріти, хлясти, хля- 
чути. 

Химикь-зхемик. 
Химическій, ски--хемичний, о. 
Химія хемія. 
Хиріьть -кригнати, чев'ядіти 

чевріти, чузверіти, гидіти 
ковизнути, псити. 

Хитрець - хитрик, мудрагель 
мудрагень; крутарь, кру 
тій, 

Хитрить -- шалдувати, хитру 
вати, микулити, на хитро 
щах ходити, хархирувати. 

Хитро -- мудро, штучно, шту 
дерно. 

Хитро--хитро, лукаво. 
Хитроватьй - похитрий. 
Хатросплетеніе -викрутні. 
Хигрость--хитрість, хитрощі. 

підступ. 1 
Хитрьй - хитрий, хірхильний, 

прохіоний, лукавий. 
Хихиканье -- хишки, хихички 

хихітня. 
Хихикать--хихотіти, киххати 
Хищеніє -- заїди, лупійств:. 

драпіжство, крадіж, злир- 
ство. 

Хищникь,-ца- Хижак, -чка, дра 
піка, лупіжник,- ця. 

Хищническій-хижацький, дра- 
піжний, здобитний. 

Хищипичество- Хижацтво; дра- 
піжство, лупіжство. 

Хищность - Хижість, 
Хищіьй хижий, 
Хпладнокровіе - байдужість. 
Хладнокровньій, о- байдужий, 

о; (о животн.) зимнокров 
ний. 

Хламь -- хабоття, мотлох, 62 
залуячя, бутириння, танти 
та, негодня, хламіття; ста 

рьй ломь рапуття. 
Хлобать--хльоптяти, хльобта 

ти,хлебтати, хлисл ати,хлег - 

тати, сьорбати, лигати. 
Хлестать,тнуть зо морскать, 

-снути, стьобати, - бнутк. 
харськати, - сьнути, цевО 

хати,хнути, хляпати, пну 
ти, хвиськати, сьнути, цеї- 
лити, уцвілити, цвигати, 
-тнути, батожити, убатожи- 
ти, шмагати, - гнути, хов- 

стати, стнути, ляскати, ляс- 
нути, хвостикати, - кнути, 
джигати, джигонути, уд- 
жигнути. 

Хлесткій - морський, хвисьмий, 
хвисткий. , 

Хлопальщикь, - ца -- ляскач, 
-чка. , 

Хлоленівє -ляскання, лопання, 
лускання, лоскання, ляпон- 
ня, кляскання, ляпотнява, 
тряскання, хлЯпання. 

Хлопать, пнуть--хляпати,- пну- 
ти, тряскати,снути, кляг- 
кати,-снути, ляпати,-пнути, 
лопати, - пнути, лоскати, 
-спути, лускати, снути, луп- 

кати, пнути; дверью грюка- 

кнути; глазами-лупати, 
ати; вь ладоши-плеска 

ти в долоні. 
Хлопокь --клоччя; жмут; иду- 

щій на ткани-бавна. 
Хлопотаніе--клопоти. 
Хлопотать -- клопотати,-ся; 

(ухаживлзя)-тупкувати, туп- 
кати, тупати, падкати. пад- 
кувати, - ся, піклувятися, 
крятатися; о документахь- 
виправляти документи. 

Хлопотливость -- клопітність. 
Хлопотливьши, безпокойньй (о 

дьль)-- клопітний; суетли- 
вьій -- позовкучий; стара- 
тельньй-пазовитий;-вое діь- 
ло-заводня. 

Хлопотньй, о -- морочливий, 
морочний, морокуватий, о, 

Хлопотун, нья--клопотун, кло- 
потуха. 

Хлопоть -- клопотня, клопіт, 
турба, турбанина, турбація, 
морока. 

Хлопушка - ляскавка, кляскав- 
ка, тряскавка, хляпавка. 

Хлогчатникь, раст. боз5урійт 
--бавник, бавовник. 

Хлогічатобумажньій --бавовня 
ний, бавнЯний. 

Хлопчатьй -- клоччанийзтая 
бу мага-бавна, бавовна. 

Хлопь--лясь! бух! лусь! луп! 
Хлопье -- клоччя; снігу пла- 

ст'вц:, пластівні. 

| Хлористьй - хльоричний; во- 
дородь-хльороводень, сіль- 
ний кзас. 

Хлорнокислая соль--солян. 
Хлорньшй--хльоровий. 
Хлорь, хим.--хльор. 
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. 

Хльнець--волоціюга. 
Хльнуть-хлянути, хлювути, 

зринутися линути, лелену- 
ти, поринути, клянути, по 
котити, гучути, пороснути. 
бурхнути. 

Хльсть,-тикь, 0--лозина,-нка. 
Хльбнихь,-ца--пекар,ка. 
Хо.ьбное дерево, раст. Агіосає 

риз іпзіза--хлібовець. 
Хльбньй -- хлібний; яма для 

ссьштки зерна пашенна яма. 

Хльбньй жукь, Впізоріїа Ви 
5 кіака--лопатник жук,кузь 
ка, красулька, красунок, 
житник, наливайко. 

Хльбня- пекарня. 
Хльбодарь--шафарь. 
Хльбопашескій -- хліборобсь 

хий, рільничий. 
Хльбопашество--хліборобство, 

зльництво. 

ХлЬьбопашествовать-- хліборо- 
бити. 

Хльбогпашець хлібороб, 
хліборобник, рільник. 

Хльбопекарля--пекарня. 
Хльбопекарша - перепіча?ка 
Хльбопекь хлібагеко, пекарь. 
Хльбопеченіе -хлібопечиво. 
Хльбоплодь--см. Х. лерся2о. 
Хльбородньй -- хлібоза 

вий, хлібозрідник, 
дорідний. 

Хлібосоть, - ка - Учтиєгц 
-виця. 

Хльбосольньй--учтивий. 
Хльбосольство -- учтинвість 

гостинність. 
Хлібь -- хліб; бЕльй-булка. 

ржанойожитняк:  прісньй 
-прісняник, прісняк; вь 

зернь и на стебліь-пашни 
ця; вь зернь-збіжжя; зерн 
смфшанньй - суржик; на 
корню - збожілля; сжать! 
-жниво, жнитво; скошен 
ньй ккошениця. 

ХлЬьвньй хлівчий, 
Хафвь--хлів, хижа, кутєце 

для о оБець - кошара: дл 
свиней - куча. свининеєх" 
для телять-телятняк; дл! 
коровь коровник: для рог 
скота волівня; для ока; 
мливанія свиней-саж. 

Хлябать- хляпати. 
дерна.раст. Мей 
па- горошок, садо Шшри 

Хпябь--безолдня. 

Хлннець--Ходулочникь. х 

|| Хмелеводство--хмельнацтво. 
Хмеленодь--хмеляр. 
Хмеленой - хмелевий. 

| Хмелекь, вьвьр подь хмель- 
кохь під чаркою, на під- 
пигку. 

Хмель, раст. Ниптіційз5 Ішриїц5 
- хміль, хміль болотяний. 

Хкельног--п'яне. 
Хмельной-напилий, підпилий; 

| п'янкий, мійний. 
р ХаслЬьть--хмеліти. п'яніти. 

і Хмелюкь, раст. Тгіїоїит ад: 
ї: гагічть-хмелик польовим. 
| Хмурить - супити, морщити, 

насуглювати. 
| Хмурнться -- супитися, насу- 

плюватися; о небі хмари- 
тися. 

Хмурьм, нахмуренньй--насу- 
| пуветий; похмурик, пону- 

рий, насуплений. 
Хньканів -- скімпічня, 

і ніння, сквиріння, 

|Хнькать скімлити, квизнути, 
сквиритися, пхикати. 

| Хоботокь - ссавець, сисальце. 
! Хоботь - руля. 

квиз- 

 Ходатай -ходах, кабзан; за- 
1. ступник: адвокат. 
Ходатайство-- прохання. 
Ходатайствовать -- прохати, 

В просити. 
Ходить--ходити; часто кула- 

І учащати, частити; скор. и 
ї мелк. шагами тю ати, прі- 

і ботіти, дробцювати; спльша 
| з чимчикувати: хромая- 
і шкандибати, шкитильгати, 
| кульгати; о тяжело - плен: 

тзатися, плуганетися, ча- 

І пати: не тзердо  дибати; 
і широко  ступахя - цибати; 
і в'адь и влередь- снови- 
| гати, простювати. 

роскдотистий; 
ї с (о товар) покупний. 
| Холнемь - ходора, ходором. 
Ходовой- (оерегь) прибеоєж- 

| ник; день похідний: (о до- 
| рогів) пішоходний; (о ча- 
! сакь деиженія судна). ру- 

хорвий. 

Ходохь -- ходільник, ходж 
холак. 

Ходули--хідлі, ходилиці, 
дильниці, хбалі, диби 

Ходулочникь, пт. Нігпапіори5 
її гийрез--щудлак, щудлачок. 

хо- 



Ходь--Хорохориться. 

Ходь-хід, хода, рух; вхід, 
вихід, ходник, прохід; пол- 
земньй - потайник; збут. 
схід; хід (у тельги); про- 
цесія. 

Ходьба--ходня, хода, ходини, 
походеньки; (мелкими шаж- 
ками, тюлання. . 

Хожальшй - возний. 
Хожденіе -хілня, ходня, хо 

ження, ходіння,  ходини, 
ходи, походеньки. 

Хозяйка -- господиня, 
дарка, газлиня. 

Хозяйничанье - хазяінувачня, 
господарювання, газдув'н- 
ня. 

Хозяйничат»ь -хазяінувити,го- 
сподарюнати, газдувати. 

Хозяинь, домохозяннь -- до 
марь, хазяїн, хадяй, госло 
дарь, мазда. 

Хозяйскій--господарський, 
Хозяйственность -- господар- 

ність, хазяіновитість. 
Хозяйственньй (ведущій хо- 

рошо хозяйство) - хазяіно- 
витий, хазяінуватий, ха- 
зяйливий, хазяйовливий, 

хазяйновитий, господар- 
ний, ощадний; (отділь, де- 
партаменть) господарний: 
-ньи принадлежности -на- 
дібок. 

Хозяйство господарство; 
(собственног)--своєщина. 

Холеніе--пещення, , плекання. 
Холить--пестити, пестувати, 

плекати 
Холка--чубок. 
Холмикь--згірок, згірря, пого- 

рок, горбок, пригор, пги- 
горок, сугорбок; кротовой 
яорки--кертичина, кіпнина. 

Хопмистьй--шпилястий, гор- 
бастий, погоркуватий. 

Холмообразньй--горбкуватий. 
Холмь-шпиль, сугорб, при- 

гір, горб, погорок, бугор. 

Холодець раст. ЙВврагади5 - 
заячий холодок. 

Холодильникь - холодник, пе- 
репуст. 

Холодильньй-- хололячий. 
Холодить - хололити. 

тгоспо- 

Холоднехонькій --  холодні- 
сінький. 

Холодно -- студено, холодно, 
сіверко. 
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Холодноватьй, о -- холодняч- 
о кий, холодненький, ядря- 
ний, ядрений, прихслодний, 
похолодний, пристудений, 
о. 

Хололное--холодець. 
Холодность холодність; 

байлужість. 

Холодньй-- холодний, студе- 
ний: (о трупб) стилий; бай- 
дужий. 

Холодь- холод, студень, 
лоднечка, сівер. 

Холодіть холонути, 
стигати, стигнути, 
хати. 

Холоженіе-- холодіння. 
Холопство--хлопство. 

Холопствовать -- плазувати, 
стелитися перед ким. 

Хопопствующій--, лакиза, 
куза, підніжок. 

Хопопь, пка--хлоп,-ка. 
Холостежь--парубоцтво. 

Холостильщикь -- халаштун, 
холощій, валашал, валах. 

Холостить--халаштати, вала- 
шити, халащати. 

Холостой --парубок: 
--сліпий набій. 

Холостякь -- парубок; моло- 
дой--молодик. молодяк. 

Холстина-- кросно, полотни- 
на. 

Хость--лолотно. 
олщевникь -полотенник, 

Холщевьй--полотенний. 
Холя--роскіш; пестування. 
Хомутина--кичка. 

хо- 

по- 
проча- 

ла- 

-зарядь 

| Хомутньй--хомутовий. 
Хомуть- хомут; стройто-стя- 

товина. 
Хомякь, зоол. Стісеіцє уці- 

даг5-хома, карбиш. 
Хоперь- баба. 
Хорда, геом.--тятива. 

Хорекь зсол.-Мизіеєйїа  риіо- 
гіц5--тхір, хір. 

Хористь, ка--хорист,-ка. 
Хороводньгюй, танковий. 
Хороводь--танок. 
Хоровоий-- хоровий. 
Хороненіє-- ховання, 
Хоронить--ховати. 
Хорохориться- - харапудитися, 

костричитися, приндитися, 
індичитися, прищитися, го- 
роїжитися, пиндючитися. 
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Хорошенькій -- гарненький, 
гарнісіцький. 

"Хорошенько,- добре; гарнень- 
ко. 

Хорошій-- добрий, гарний, го- 
жий, ладній, долгдній, пу- 
тящий, порядний, файний. 

Хорошо -- лобре, гарно, га- 
разд. доладу, файно 

Хогрошіть -- кращати, гарні 
-шати. 

Хоругвенньй- -короговний. 
Хоругвь--корогва, корогов. 
Хорь- хор. 
Хорь--см. Хорекь. 
Хорьковьй- тхоревий. 
Хотьніе--хіть, охота, хотіння. 
ХотЬть -- хтіти, хотіти, волі- 

ти, волити, бажати, жаца- 
ти; сильно--кортіти. 

Хотя -- хоч, хоча, хочай, хо- 
чень, хоць, хоцяй, хотяй. 

Хохлатка--чубатка; раст. Со- 
гудаїйз сама 5сподфеїду -- 
кокірчики. 

Хохлатьй -- чупрявий, чуба- 
тий. 

Хохлатьшй жаворонокь, пт. -- 
кочубей. Й 

Хохлатіьть--чубатіти. 
Хохлачь--чубатень. 
Хохлиться--іжитися. 
Хохолокь--чубок, чубайка, хо» 

пак, хобот. 
Хохоль--чулер, чуприна, чуб, 

чемер, чівка. 
Хохотать--реготати; до упа- 

ду--залягатися. 
Хохотунь,-нья -- сміюн.-юха, 

смішко, сміхун, ха, рего- 
тун, ха. 

Хохоть--регіт, реготня, рего- 
ти, сміхотня, 

Храбрець--сміляк, небій. 
Храбриться -храбрувати, хра- 

бруватися. 

Храбрость -- хоробрість, смі- 
ливість. 

Храбрьй, о--хоробрий, сміли- 
вий, о. 

Храбрвть--хоробрішати. 
Хогмовой - церковний. 
Храмь--церква, контина. - 
Храненіе--схов. 
Хранилище -- сховище, схо- 

ванка. 
Хранитель,-ница -- охорон- 

ник, ця. 
Хранить--ховати, коронити. 

Хорошенькій - Арюкало. 

Храпунь,-нья -- хроп 
хропко. 

! Храпь--хропіт, хропак. 
Х жть хропти. 

зетнь 1.-- хробуровий, по- 
-хтебтовий. 

Хребеть -- хробур, 
кряж, похребтина; 
стрілиця, пасмо. 

Хресте матія--читанка. 
Хриплость -- хрипкість, хра- 

павість. 
Хрипльй,о--хрипкий, храпа- 

вий.-о. 
Хрипнуть - хрипнути. 
Хрипота-хрипливість,  хри- 

павка, хрипка, хриупагиця. 

Хрипьніе--харкіт, хрипіт. 
Хрипіть -харчати, хрипіти. 
Христаралничать -- Жебрати, 

старцювати. 
Христо оваться-- христугати- 

ся, христосатися. 
Хроманіе шкандибання, шкан- 

диляння, шкитильганчя, 
кульгання, куління, кулян- 
ня, кривулянчня. 

Хроматическій (о цвітЬь)--се- 
лезнистий. 

Хромать-- шкандибгти, шкан- 
диляти, шкитильгати, ку- 
літи, куляти, куль ати. 

Хромоїї -кульгавий, кривий, 
кулягий, шкитильгизвий; 
косояапьй --кутерногий. 

Хромоногій кутегногий, 
куртсногий, хромолаба. 

Хроническій-- хроничний. 
Хрупкій--хрусткий, крихкий, 

крушний. г 
рупкость -- крихкість, 
сткість, крушність. 

Хрусталикь, анат. - сочка. 
лрусталь--кришталь. 
Хрустальньй--кришталевий. 
хрусть (печенье) -вергунм. 

йрустьне -- хруск, крускіт, 
хрупотява, хробот, хруско- 
тіння, хрупостіння, хрупо- 
тіння 

Хрустіьть--хрущати, хрустіти, 
хрумтіти, хрускотіти, хру- 
постіти, хрупотіти, труска- 
ти. 

Хрьчь--стариган, шкарбун. 
Хрьновникь--хріновище. 
Хрьнь, раст. Мгтогасіа гизії- 

сапа--кром, хрін. 
Хрюкало--рийка, писок. 

похребт, 
геогр.-- 

хру- 



Хрюканьо -Царь. 

Хрюканьє--хрокання,  хрьо- 
кання, хрунькіт, рохкання, 
рохкіт. - 

Хрюкать--хрокати, хрьокати, 
хрунькати, рохкати, круча- 
ти. 

Хрясть--хрусть. 
Хрящеватьй - похрясткий. 
Хрящевой -хрястковий. 
Хрящь - хрустка, хр'сталка, 

хрястка, хрупк: : гравій -з- 

жорства: грубьш холеть -- 
верета. ряднина" 

Худать--худпути. худніти. 
Худо--погано, кепсько, зле, 

нелобре. 
Худо, сущ.-лихо. - 
Худоба - худчина,. худорба; 

лихо; злипні. 
Хуловатьй--худавий, хулдень- 

ким. 

Хуложественность--артистич 
ність, художність; живо» 
писность-мМ ьовничість. 

Художественньй, о--артистичз - 
ній, мистецький, художній, 
о; живописнь:й --Мальовни- 
чий, о. 

Хуложество--артизм, 
цтво. 

Художникь, ца -- артист, -ка; 
живописець--маляр, -ка. 

Худой поганий, лихий, кепсь- 
зжий, нелобрий; худий, су- 
хий, сухорлявий,  худор- 
лявий. 

Худосочіе--хирлявість. 
Худосочньй--хирляний. 
Худость-- см. Худоба. й 
Худощавость -- худорлявість, 

сухуватість, сухоребрість. 
Худощавьшй--худорлявий, су- 

хуватий, сухоребрий. | 
Худшій--гірший, згірший, по- 

танчий, погавкіший. 

Худьть -- худнути, марніти, 
стягатися. , 

Хуже--гірше, гірш, згірш. 
Хула--догана, огуда, нагана. 
Хуленіе--гудьба. 
Хулитель, ница -огудник,-ця, 

гудебник,-ця. М 
Хулительньй--огудливий, гу- 

дебний. 
Хулить--ганити, гудити, гань- 

бити. 

мисте- 
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, 
Цапа--хабарник, хаптурник. 
Цапало -злоцій. 
Цапганіе -- хапання, хапанина. 
Цапать,-пнуть -- хапати, -пну- 

ти; украсть-цобрити, під- 
- цобрити, цупити, поцупити; 
ударить-морскати,-снути. 

Цапаться -- дряпатися, шкря- 
батися, чеплятися чого. 

Цапкій -хапкий, чіпкий. 
Цаплинь-- чаплин. 
Цапля, пт. Агава --чапля, ча» 

пура, чаплюра, бушля. 
Цапуриться--комизитися. 
Царапанье -- дряпання, шкря- 

бання, дряпня, дряпанина. 
Царапать,'пнуть -- дряпати, 

-пнути, удряпнути; (о зву- 
кь) шкрябати, шкребти, 
скребти, дряпотіти, шкря- 
ботіти. 

Царапина -- дрягак, дрягач, 
задра; ссалина-пошморг. 

Цагевичь--паренко, 
Царевна--царівна. 
Царедворець--дзорак. 
Царедворческій --дворацький. 
Царекь -царик. 
Цареубійство--цареубійник. 
Царить--царювати, панувати. 
Царица--цариця, царена, ца- 

риха; змби-шкуропея. 
Царская водка, хим.--царська 

рода. - 
Царская свіча, раст. Уеграз- 

сит Ебар5ця -- гадинник, 
коров'як, дівенва. 

Царскій--царський. 
Царскій вінець, раст. Егібі- 

Їагіа іппрегіаїїз -крин. 
Царскій жезль, раст. Уеграз- 

сшп І усппібб--дивина, див, 
коров'як; У. підгит-сман. 

Царскій корень. раст. Явігап- 
ба таіог--гоюче зілля, лю- 
би-мене. 

Царскіе кудри, раст. Шіїцт 
Магіадоп. 1. - лісова лілея, 
маслянка. 

Царственньй--царський. 
Царство -- держава, царство; 

панувачня. 
Царствованіе--царювання, па- 

нування. 
Царствовать--царювати, пану- 

вати. 
Царь--царь, цісар. 



524 Царь-казалерникь Цьплятийкь. 

Царь-кавалерникь, раст. Деї- 
рііпішт еїаїош-- парь-сил, 
царь-зілля, мухомор. 

Цвьсти -- цвісти, квітнути: (0 
хльбн. злаках) -квітувати. 

Цеітенів -- квітнення, квіт, 
гроцвіт. Й 

Цвьтикь--квігочка. 
Цвітистьй--квітчастий, цвіт- 

частий, чічкатий; барви- 
стий, квітчаний. 

ЦвіЕтить--барвити. 
Цвітная капуста -- кучерява 

капуста. 
Цвітникь -- квітник, 

тець. 
Цвьтной -- барвний, барви- 

стий. 
Цвітоводство- квітникарство. 
Цвітоводь--квітникарь. 
Цвітокь --квіт, квітка, крас 

ка, чічка, чичка; нераспус- 
тившійся - пуп'янок; бБло- 
сніжньй-снігоцвіт; бумаж- 
ньй- перемок. 

Цвітоносньй -- квітодайний; 
(недьля)-вербний, 

Цвьторасположеніе -- цвіто- 
став. 

Цвіточекь--квіточка. 
Цьівточникь, ца --квітникагь, 

-рка. - б 
Цвьточньй -- квітковий, квіт- 

чаний. 
Цьвтущіє бобь, раст. РБаз- 

соїц5 тийНоги5 -- королів 
цвіт. 

цветущія -- квітущий, квіту- 
й, 

підме- 

чий, квітючий, кв:тнючий. 
Цвіть-(мн. цвіьтьк) квіт; (на 

хльбн. растеніяхь)--краска: 
(верби, лозь, ивьі) котих 
(мн. цвьта) барва, колір 
(лица) пеог. з 

ЦвЕть безвременньй, раст 
Соїіспісмім айціштппаїє осен 
вик. 

Цвічснів -барвувиння, кольо 
рування. 

Цедулка--писулькя. 
Цемачтевій джумуровий. 
Цемейтогать-сдм 
Мементь джумур. 
Цечтнерь - сотнар. 

зурувати. 

Централизація - зосередження. 
зосередження. 

Центрглизигональ.лизовать-- 
ссереджучати, зосередкти. 

Центральньй -- огєредковий, 
центральний. 

ЦентробЬжньй--відбіжний. 
Центростремительньй -- цен- 

тротяжний, центровабний. 
Центрь -- осередок, щиринв, 

центро, центр; города--се- 
ре:містя; тяжести- тяжінь. 

Церемониться -- муничитися, 
цеоремонитися. 

Церемонія -- церемонія, "(по 
смерти кого)-мерлини. 

Церемонньй, о--церемонний, 
манірний, о. 

Церковнослужитель --церков- 
ник. 

Церковньй--церковний. 
Церковь- церква. 
Цесаревичь - царенко. 

Цесарка, пт. Митіда птсеад- 
тів - пантарка. 

Цеховой--цеховиї. 
Цехь--цех. - 
Цикорій, раст. Сісногіцт 

шіубиз--серпівник, петрові 
батоги. 

Цилиндрикь--віблик, кряжик. 
Цилиндрическій -віблий, віб- 

луватий, кряжуватий. 
Цилиндрь-- вібло, кряж. 
Цинія, раст. Хіппіа  еіедап5 

-майорці. 
Цинковьй-- шпіальтерорвий. 
Цинкь - шпіальтер. 

Циркуль--ціркель, обчіркач; 
(деревянн. у бочаровь и 
плотниковь)--розмірач, роз- 
мір, шашкірня, шестерня. 

Циркулярно обіжником. 
Циркулярньмо--обіжний. 

| Циркулярь- обіжник. 
Миркуляція -- крубіг. 
Цистерна--водозгір. 
Цитировать--цитувати 

: Цугомь - упростяж, устяж, на- 
встяж. 

" Циганскій--циганський. 

їІмтонь, нка- циган, циганка. 
Цьюй га, мед.-шкорбут, гни- 

лець. 

Цьіиготвая трава, раст, Ме- 
гопіса Вессабипда -- бунка. 

Дьнготевій - шкорбутний. 
"енаг ка- рогожа. 
Цьиленокь-курча. курчатко, 

потя потЯятко; поздно вь- 

вслшічся - пізніхірочка. 
Цьипочки, на  цьпочкахь -- 

навшпинячни. 
Пьллятникь, пт. Міїми5 геда- 

Го каня. 



Цьрюльникь--" альт. 

Цьрюльникь-- цілюрник, 
лій, голяр, стрижій. 

Цьрюльня цілюрня. голярня. 
Цьштварнов сьмя, раст. Йгіе- 

тізіа сопіга--глистник. 
Цьоирньй - цифровий. 
Цзфра цифра. 
Цьць-цить. 
Цьдилка -цічка, цідилок. 
Цідить--цідити, точити. 
Цьлебньй пілючий, цілю- 

щий, зцілющий. 

Цьлехонькій--цілісінький, ці 
ліськ- й. 

Цьлесообразность -- доціль- 

го- 

ність. Й 
Цілесообразньй, о-- доціль 

ний, о. Й 
Ціьликомь -- цілцем, цілком, 

усуціль, уцілок. 

Цьлитель,-ница-- лікарь,-рка. 
Цілительний -- цілючий, ці- 

лющий. 
Цьлить -зціляти, усдоровля: 

ти. 
Цілить - цілити, лучити, мі- 

ряти. 
Цеілкій, о--нлу ний, о. 
Цілковьй- карбованець, цні 

гривні. 
Цьловальник".,-ца--шинкарь, 

рка. 
Цьлованіє - цілування. 
іфьловать, ся цілуєати,-ся. 
Цьлое - цілість. 
Цьломудренньій, 

ливий, о. 
Ціломулріе --чеснота. 

Цеьлостньй--суцільний, ціло- 
купний. 

Цьлость - цілість. 
Цільши - цілий. 
Цьль--мста; намбреніе -- за- 

мір, намір 
Цільньй-- цілковий, суціль- 

ний, цілковитий; чистий, 
щирий; о молокіб -- незбі - 
раний. 

Цьна -ціна, вартість; 
цательная - 

іменна ціна: 
торгова ціна. 

Пфненіе--цінування. 
Ценителею,ница -- ціновник,- 

ця; цінитник, ця, суддя. 
Ценить цінувати; (кого) -- 

дорожити кого, шанувати. 
Цьнность-- коштовність, вар- 

тість. 

о-чеснот 

нари- 
номинальна, 
рьночная - 
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Ціьнньй, о-коштФзий, кош» 
товитий, коштовний, о. 

Ціьновщикь--ціновник. 
Цьпекіть-: клякнути, дереве- 

ніти, дубіти. ; 
звпкіие-челкий, держкий, бе- 
ручкий; учелистий. 

| Цьпкій подмаренникь, раст. 
Сапит арагіпе -- прилип, 
мокрець, липник, лиїнак, 
колотовця. 

Ціпляніе -зіпляння, 

| Цьплять,-ся--чіпати,:ся, зачі- 
пати, ся, затинати,-ся. 

Ціьпникь-ціпилно, ціпильно. 
Цьпной - ланцюговий. 
Цьпочка--ланцюжок, ретязок. 
ЦЬпь-ціг. 
Цьпь-- ланцюг, ретяз, ретязь; 

оковз -- залізо; горная-- 
стрілиця, пасмо гір. 

ра 
Чаберньй--чебрецьовий, 

| Чаоерь. раст. Заїшйгеїа Ногіеп- 
5і5 "чебрець. 

Чаверіть, зачавгрЬть--чев'я- 
Н діти, учев ядіти, хиріти, зз- 
І хиріти, чеврітн, зачевр ти. 
| Чавкала - папай, жвакало, кля- 

мало, жвакун. 

, Чавканів--жвакання, чмакан 
і на, цЯямкайня,  клямання, 
і джвякання, плямкання, тев- 

кання. 
Ч Чавкать--клямати, джвякати, 
Її цЯямхати, чмакати, жвака- 

ли, плямкати, тевкати. 
| Чавкающія (челонькь, о жи: 

вотног)--жвакун. 

Чагапь, раст. Ягіегпізіа аппца 
--пахуча нехворощ. 

Чадо--дитина. 
| Чадолюбивьій -дітолюбний. 
Чаемьи--сподіваний. 
! Чай - чай; крьпкій- крутий. 

| Чай, ввроятно -- надісь, на- 
дійсь. 

Чай луговой, раст. ЦубігпасНіа 
питти!іагіа - пристрітник. 

; Чайникь--носатка, парущик. 
з Чайчица--чайниця. 
1 Чайничать--чаювати. 
" Чайньй-чайнки. 
Чалма--завивайло, 

завій. 
Чальй--дерешуватий. 

завивало, 
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Чань -- шерітвасє, ширітвас, 
щаплик, шериквас, кадуб. 

Чара, кубокь - келех, келіх, 
келюх, пугар. 

Чарователь,-ница -- чарівник, 
«ця. 

Чародьй -характерник, чарів- 
ник, чаклун. химородник. 

Чародьйка--чарівниця, чарів- 
ка. 

Чародіьйскій--чарівницький. 
ЧародЬйственньши -- чародій- 

ний. 
Чародійствовать -- характер- 

ствувати, чаклувати. 
Чарующій -- чарівничий, ча- 

рівницький, чарівкий, ча- 
рівливий. 

Часовня- -каплиця. 
Часовой годинний; годинни- 

ковий, дзигарний; сті чик, 
шельвах. вартник, варті 
ник, -вартовик, вартовни 
чий, вартовий. 

Часовщикь--годинникарь, дзи- 
гармаистер. 

Часокь--годинка. 
Частить--учащати; дріботати, 

дріботіти. 
Частица--частка; св. Даровь 

-часточка, частка. 
Частію--частиною, почасти. 
Частное, ариф.- частка. 
Частность -- осібність, окре- 

мість, окромість. 
Частньй -- частковий; при- 

ватний, осібний, окремий, 
окромий; повьренньій--при- 
ватний адвокат. 

Часто--часто, почасту, зчаста, 
частом,  частюва; густо, 
рясно. 

Частоколь--частокіл, паркан, 
Частушка--дрібушка. 
Частьй--частий; рясний, 

стий. 
Часть--частина, 

гу- 

частка; пай, 
пайка, парть, поділля, ді- 
лениця, діл; четвертая -- 
квартал, чвертка; носьмая 

-- осьмачка: счетная -- ра- 
хунковий відділ; 0 хозяй- 
ственная--гОСпОодДарний від- 
діл. : 

Частягми, почастямь-- поділом. 
Чась--година. 
Чась -- годинник, Дзитарок; 

(крьтье)--сліпий дзигарок; 
башеннье, стіьннье- дзига- 
рі; карауль--стійка, варта. 

і 

ї 

Чавь--Челнь. 

Чахльй -- Миршавий, змарні- 
лий, худий. 7 

Чахнуть - чевріти, 
сохти. 

Чахотка--сухота. 
Чахоточньій,-ная -- сухітник,- 

ця. 
Чаша (церковн.) -- келех, ке- 

ліх. 
Чашечка (желудевая или орь 

ховая)--пліїска. 
Чашка -- миска, (чайная) фи- 

лижанка, (вьсовь) шалька, 
шайка, (коліЬнная) ябличко, 
наколінок, (ботан.) чаша. 

Чаща--халащина, загай, ха- 
ща, хмереччя, гущина, гу- 
щавина, густвина, гущак, 
гущавник. 

Чаяніе--сполівання. 
Чаять - сподіватися. 
Чгакать--цямкати; хляпати, 
Чваниться - величатися, дуда- 

ритися, пишатися, прин- 
дитися, бундючитися, чва- 

марніти, 

нитися, бришкати, пиндю 
читися. 

Чванливость  -- чванькови- 
тість, чванькуватість, бун- 
дючність, пихатість. 

Чванньй, - о чванливий, 
чваньковитий, чванькува 
тий, бундючний, пихатий,-о; 
сущ.--чванько, чванька. 

Чвгнство -- чвань, чванінняФ 
чванливість, пиха, 

Чечакь, рьба Сургіпи5 Баг- 
Би5--мерена. 

Чебрець, раст. Теисгіцт рої 
ит -- чебрець лісовий, че 
брик, чебчик, паклун; Тбу 
тиз зегрпуйит--матерзан 
ка. 

Чей, чья, чье--чий, чий. чиє 
Чека--заколесник, загвіздок, 

льоник. 
Чеканенньй--кований, карбо 

ваний. 

Чеканить -карбувати, кувати 
| Чеканка--карбівка. 
Чеканньи--карбований. 
Чекань -- карбівка; инстру 

менть, Коймь чеканять -- 

, карбель, ручи. оружіе -- 
недолимок, келеп, обушок. 

Чековьшй--близцевий. 
Чекь--близець. 
Челнокь--човник. 
Челночньшй--човновий. 
Челнь-- човен. 
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Чело--чоло; челюсти (печи). 
Челобитная -- супліка. 
Челобитчикь -- суплікатор, 

прохальник, 
ЧеловЬкопісбець -- людолюб- 

ник. 
Человьколюбивьй-- людолюб- 

ним. 

Человіколюбів -- людолюб- 
ність. 

Челов'коненавистникь -- від- 
людник. 

Человівкообразньй -- людину- 
ватий. 

ЧеловіЬкоугодникь, ца--лесто 
батник,-ця, лабузник,-ця. 

Челогфкь--люлина. б 
ЧеловЬческій--людський; лю- 

диний, людинячий. 
Человьчество -- люд, 

ськість. 
Человічньй,-о-- людяний, -о. 
ЧеловЬчина- людяка. 
Челюстньй--щелеповий. 
Челюсть, чепюсти -- щелепа; 

хава; у наськомьшжь -- щи- 

люд- 

пальці. 
Челядь--челядь. 
Чемерица, раст. Уегаїгит -- 

тарганиння; Неїебогиз 
підег -- стародубка; поро- 
шокь изь чемериць--тем- 
зуй. 

Чемодань--валіза. 
Чепець--чепак, очіпок. 
Чепракь--чабрак, чапрак. 
Чепуха -- нісенітниця, ковер- | 

за, куруверзу, бридня, те- 
ревені, банелюки, дурниця, 
незнать-що, харки-макого- 
ненки. 

Чепьжнике, раст. 
їгиїезсеп5-- дереза. 

Черви--робацтво; картьм--чир- 
ва, чирви. 

Сагадапа 

Червивькій -- чергивий, черва- 
ковитий, хробачний, чірів- 
ний. . 

Червивіть--червивіти. 
Червонець - золотець, дукат, 

червонець. 
Червонньй--червоний; о кар- 

тахь--чирвовий. 
Червоточина- червоточа. 
Черноточньй--чернотокий. 
Червь -- хробак, робак, хроб; 

дождевом--дощанка; дгево- 

точець -- шашель; свбтя- 
щійся--світляк, блишак. 

Червякь--см. Червь. 

Чело--Чер нодьільникз. 

|| Чердакь-- горище. " 
| Чердачньй--горишній, 
|| Чередной--черговий. 
Череда, раст. Відеп5 «ірагіла 

| -кУпчак дикий, болотний, 
Чередоваться -нергугатися. 
Чеоедь -черга, ряд. 

| Черезсьдельникь --черезсіде- 
лок, черсасіделень. 

Черезчурь--занадто, через лад 
надміру, через край. 

: Черезь-через, почерез, пе- 
рез, крізь; у; за; черезь 
годь--за рік. 

Чоремуха, Ргипи5 райіз -- че- 
ремха, коцюрба, калакалу- . 
ша. 

; Черемуховьй--черемховий. 
|; Черенокь (ножа) -- колодочка; 

ботан. -- живчик, живець, 
зраз. 

Черепаха, зоол.-- келсп, ко- 
ритнячка. 

Черепаховьй--келепяний. 
Черепашій--хелеповий. 
Черепица--дахівка. 
Черепичньй - дахівковий. 

і Черепокь--дрізок, черепок, 
"Черепокожное-- скоропуха. 
Черепь -череп, мізковпя. 
Черкать, -кнуть -- кресляти,- 

хснути, 
Чермньй--прикрочервоний. 
Чернгвка--чорнявка. 
Черная трава, раст. Сургіре- 

дїшт динйаїшт 5спуата -3е- 
зюльки рябі. 

Черненієе -черніння. 
Чернехонькій, о -- чорнісінь 

кий, 0. 
Черника, раст. Уассілійт 

тугіїйи8 -- кусть: яфирник. 
яфинник, афинник, черни- 
ця, боровиця, дурниця; яго- 
дь--афини, яфири, яфини, 
чорниця. 

Чернила--чорнило, атримент; 
краснья червснило. 

Чернильница - кагамарь. 
Чернильньй чорнильний, 

атраментовий. 
Чернить -чорнити. 
Черно- чорно. 
зернобровьшй--чорчобривий. 

І Чернобьільникь, раст. Ягіеті- 
і зіа ушідагів--чОрнобил, за- 

бульок, чорнобиль, чорно- 
бильник, нехворощ, чорно- 
біл, чорадбіль, нехвороща, 
бильник. 
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Черноватьй -- чорнявий, по 
чорний. 

Черкновикь - чергетка. 
Чернозсй - чернетний. 
Черноволосьй--чернявий. 
Черноглазьшй- темноокии, чор- 

ноокий. 
Черноголовникь аптечньй, 

раст 5апамізотба обісіпаіїє 
-- рядовик; Ргипе!іа уцідагі 
--сухочершки, горлянка. 

Черноголовьй-- чорноголови 
Черногривь й -- чорногривиїй 

сущ.- чорногринець. 

Черноземньй--чорноземний. 
Черноземь-- чорноземля; сіро- 

песчаньй строзем,-сь вяз- 
кой глиной-пре пгдь. 

Черноклень, раст. Всег сат- 
езіге -- паклен.  караяч; 
- їзпагісит-неклен. 

Чернокнижникь -- чорнокниж- 
ник. 

Чернокудрешникь, 
Ідіа п'дга-- маточник, 
дра, глуха кропива. 

Чернолісье -чорноліс. 
Черномазьй--смаглявий. 
Черкорабочій--чоркароб. 
Черноризець--чернець. 
Чернссливь--чорнослив. 
Чернота--чорність. 
Черноталь, раст. 5аїїх реп- 

Іапфа--тала; Заїїх сіпегеа 
І«чорнолоз. 

Черньй -- чорний; | чорний, 
брудний; нещасливий. 

Черняй усладникь, раст, Ого- 
физ підег--царь-зілля. 

Чернь--чернява, поспільство, 
престолюд, хлопство, про- 
щава, 

Мерніть--чорніти, чорнішати. 
-Черпакь- шпол, шполик, ко- 

є "рець, коряк, 
Черпальньй--чергний. 
Черпальщикь черпач. 
Черпаніе--черпання. 
Черпать-- черпати, корцювати. 
Черствость--черстеість. 
Черствьй - черствий. 
Черствіть--черствіти. 
Черта -- риса;  особенность, 

наклонность, признекь-ціха. 

Чертежная--рисовня. 
Чертежникь- рисовник, 
Чертежньй - рисовпий, 
Чертежь--рисунок. 
Чертенокь--чортеня. 
Чертить--рисувати, 

раст. Ваї- 
шан- 

Черноватьй--Честковать. 

"|| Чертовскій--чортячий; 

| Чертова борода, раст. Міпсе- 
ї їохісшт онНісіпаї5 - ренник, 
І зміний карінь. 

, Чгртовка--чортиця, чортиха. 
син-по 

| ш. Чортячому; надзвичайно. 
| Чертовщина -- чортовиння, 
І чортівня 
| Чертовь--чортів. - 
| Чертогь -- покій, кімната, 
і світлиця; палац. 
ї Чеотополохь, гаст. Егіпдіит 
| ріаопето-микопайки, синє- 

гогов, люби мене. нико- 
| о леєць; поникльй, Сагдциз 

пиап5-осотий; Хапіїцт зрі- 
позит-будяк. 

| Чорть,-дідько, нечиста сила, 
чорт, чортяка, біс, нечис- 
тий, арідник, антипко, ще- 
зун, хдванець, кадук, ку- 
цак, пекельник. куцан, ку- 
ций, Явида, яведрик, хамі- 
нок, безп'ятко; (болотньй) 
анцибол, анииболот, ании- 
болоткик: (водяной) водя- 
ник; ((цомовой) домовик; 
(пБсной» лісовик; (живущ, 
вь камьішахь) очеретяник. 

Черченіе - рисування. 

Чесалка -- чукран, гребінь, 
гребло; раст, Рірзасиз Гці- 
Лопит 1. - щітка, дряпач, 
черсак. 

Чесать--чухати, скребти, чух- 
марити; -ся чухатися, чіх- 
ратися, чірхатися, шіпа- 
тися; свербіти. 

| Чеснокь, раст. Айіцга 5айушт 
-часник; (зелень) пір'ячко, 
пір'я. 

Чесчочньй--часниковий. 
Чесномь дикім, Зетрегуїуит 

іесіогитп 1.--доля, скочки. 
| Чеснокь мьшій, АЙіцт апдм- 

Іозит--заячий часник, ско- 
рода. 

Чеснокь полевой, змбвиньй, 
Айіого гоїшпдит -- гадюча 
цибуля. 

свербіння. 
; Чесотка, мед.-короста, чухач- 

ка, чухна, сверб'ячка, чес. 
| Чесоточньй--кор стявий. 
; Чествованіє--почесть, шану- 

ї вання, ушанування. 

( Чествовать--почестувати, ціа- 
нувати. 

Чесота--свербіж, сверблячка, 

» 



Честить--Чиновничестя?. 

Честить-- величати, шанува 
ти, кобенити, карзати. 

Честно--чесно. 
Честность- чесність. 
Честньшй--чесний. 
Честолюбець--шанолюб. 
Честолюбивьй, о--шанолюб 

ний, о. 
Честолюбіе -» шанолюбство. 
Честь--шана, шаноба, поша 

на, повага, слава, почест 
ка. 

Чета--пара. 
Четвергь--четвер. 
Четеереньки вв вьр.: на чет- 

- веренькахь -- рачки, ока- 
рач. . 

Четвериковьій -ділетчовий. 
Четверикь, міра -- ділетка, 

ферделинка. 
Четверить--чвертувати. 
Четверицею -вчетверо. 
Четверка -- четверня (лоша 

дей); чвертка (вь картах»). 
Четверной-- почвірний. 
Четверо -четверо. 
Четвертакь-- півгривні, 

коли. 
Чет ертичньй -- четверичний. 
Четзер ной--чвертковий. 
Четвертовась-- у чверти ру- 

бати. 
Четвертушка--чвертка 
Четвертьй--четвертий. 
Четверть - чверть; (фаза лу- 

нь)--квадра, кеатиря. 
Четки--пацьорки, 
Четкій о--читальний, о. 
Четкость--читальність. 
Четньй -паристий. 
Четь--чіт. 
Четьгре - чотирі. 
Четькреждні- -чОТтИрі рази. 
Четьшеста--Чотиріста. 

пів- 

Четьрехугольникь -- карта, 
- картина. 

Четьрехугольньїй -- картину- 
ватим. 

Четьтрехдневньй -- четнеро- 
днекий. 

Четьрехклассньй -- четверо- 
клясовнй. 

Четьтрехколесньй -- двохко- 
лішневий. 

Четьгрехлітній -- четвероліт- 
ні. 

ЧетьрехмЬсячньй -- четверо 
місячний. 

Четілрехпольньй -- четверо- 
змінний. - 
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" Четьрехсложньй 
складний. 

" Четьгрехсотьшй-- чотирісотний. 
їетьрехсторонній -» четверо- 

її бічний. 
Четьрнадцать--чотирнадцять, 

чотирнайцять, 

Чехарза--довга лоза, 
харлай. 

Чехоль--покрозець, піхва. 
Чехонь, рьіба Ро'есця сигаїця 

-чахоня, шабля. 
Чечевица. раст. Егуйт Іеп5 -- 

сочевиця, шоценвця. 

Чечевицеобразтьй -- сочкува- 
тий. 

Чечевичньй--сочевичний. 

Ї 
і 

і 
Її 

Чечениться - комезитися. 

-- четверо- 

кінь, 

Чечетка, пт. Тгіпд'На Ііпагіа-- 
чечек, чечітка. 

Четуекрьіїлья насікомкія, 5е- 
рідоріега--лускокрильсі. 

Чешувобразньй --лусковатий, 
Чешуйникь, раст. Цаїпгава 

здчатагіа І. -- юрник, мас- 
лянка, петрів хрест. 

Чешуйньй--лусковий. 
Чешуччать й -лускатий. 
Чешуя (рьшбья) -- лупа, луска; 

(у змиви) линовище. 
Чибисе, пт, Егідда уапеїїце -- 

чайка. й 
Чижевникь, раст. Субізиє Бі- 

Поги5 --зінозать, рокитник. 
Чижь, пт. Егієдійа 5ріпия я» 

чиж. 

Чикать -- чикрижити, краяти; 
цокати. 

Чилига, раст. Суйзиз Бійогиз-- 
рокитник, зіновать. 

Чиликать -- цвіркаги, цвірко- 
| "тати, сверготіті, чиргикати. 
| Чина льсная, раст, |аїпугц5 
| зуї/ез'гів--укладник, люби- 

! мене-не-покинь. 
Ї Чинарь,раст, Ріагапаз огіегіаїїз 

явір. 
ї Чинить починить--лагодити, 
| полагодити,  підлатукати, 
| підлатати, налагоджувати, 

-дити; учинивать | чинити, 
робити, творити, діяти; на- 

| чинивать-напихати, наби- 
і вати) очинивать - темперу- 
| вати. 
| Чинность--пристойність, 

! Чинньй, о--пристойний, о. " 
; Чиновникь -- уряднак, урядо- 
Я нзць; (судейскій)-судовик. 
Ї Чиновничество -- урядництво, 



Чиновничишко--канціли 
Чиновчничій -урядницький 

і -- значний, уряло- 
вий. 

Чинь--ранга; (церковн.) уста- 
ва, порядок; 

Чирей --чиряк, чирячка, чи0р- 
ка, кустрець. 

Чирикате--цірчати, ивірчати, 
ціркати, цвірінекати, цві- 
ріньчати, сверготіти, ціп- 
кати, теркот ти, рямгати, 
чиргикати. і 

Чирокь (утка)--черичка, чир- 
ка. 

Чирьеватьй- болячкуватий. 
-"Численность -- лічба; количе- 

ство-кількість. 
Численньй - лічбозий, чисель- 

ний. 
Числитель, ариф.--чисельник. 
Числительнов имя -- числів- 

ник. 
Числить -- лічити, рахувати: 

-ся-бути приписаним. 
Число--числ?; дата, день мі- 

сяця; среднимь числомь- 
пересично. 

Чистеха--чепурка. 
Чистецт, раст. 5іаспи5 гесіа-- 

чистняк, чистець, дикі ко- 
ноплі. 

Чистикь--чИСТЮК. 
Чистилище--чистак. 
Чистилищньй- чистаковий. 
Чистильщикь,-ца, -- прочист- 

ник, ця, чистильник,-ця. 
Чистить--чистити, обчищати, 

вичищати, харити, пуцуга 
ти) печи - сажу трусити: 
ягодьі оть косточекь-дри 
лювати. 

Чиститься -чиститися, сбчн- 
щатися, вичищатися: (клю- 
вомь о птицахь) - обскуба 
тися, обскубтися. 

Чистка--чистінтя. 
Чистогань --готівка, готовиз- 

на. 
Чисто--чисто, чепурно, окай- 

но, попрятно, 
Чистокровньй -чИСТОКРОВНИЙ. 
Чистописаніе--краснопись. 
Чистоплотность  чепурність, 

охайність. хайність, хар- 
ність, харапутніст , охай- 
ливість. алюрність, попрет- 
ність, попрятність. 

Чистоплотньй,-о хайни., 
харний, харапутний, чепур- 

1 

і 

| 

І Чистякь, 

Чиновничишко--Чопорность. - 

ний,. охайний, охайливий, 
алюрний, попретний, по- 
прятний, о. 

Чистосердечіе- щиросердя, 
Чистосерлечньтй,-о -- щиросер- 

дий, щирий, нвоблудний,-о. 
' Чистота-(физич.) охайність; 

(лухов., мсрал.) чистість. 
Чистот іль, расть Спеїідопійт 

та :5-чистик жовтий, ро 
стопаш, ростопашка, ла- 
стів'яче зілля, ластовине 
зілля, жихунець, земизе- 
леня, зелемизелоня, глеко- 
пар. 

Чистуха чистючка: раст. 
Віїзта ріапіадо -жабник. 

Чистьй-зчистий; ясний; світ- 
лий; білий; щирий; вираз- 
ний. е 

раст.  Капипсиїця 
Нисагіа-- салата, шалата зая- 
ча, салата заяча, салат- 
ник. 

Читаніе--читання. 
чЧитатепль,Ница -- 

читальник, - ця, 
трця. 

Читать--читати; (по склаламь, 
вяло)--слебізувати: препо 
дагать -- викладати науку 

читач,-ка, 
читець, - 

яку. 
Чиханіе--чхання. 
Чихать, очихнуть -- чхати, 

чхнути. а 
Чичероне -- поводарь,  пово- 

цярь, поводатарь. 
Чаще - частіше 
"Іпеновредительство -- скалі- 

чення. 

іпенскій--членський; взнось-- 
членська вкладка. 

Глель--член; общества--гро- 
мадянин; братства -- брат- 
чик; союза, агтели, товари- 

щества - спільник; стгтья-- 

артикул: совіЬта, общаго 
присутствія-радник: дій- 
ствительньй дійсний 
член; почетньй -- почесний 

член; основатель-член за- 

сновник, | член-фундатор; 
половой--прутень. 

Чкмоханіе--цмокачня. 
Чмокать--цмодкати. 
Чмокь- цмок, черк. 
Чокзться--цокатнися. 
Чомга, пт. Родісерз егізіаїц5-- 

піоникоза. 

Чопорность--бришкливість. 



Чопорньй--Чутьв. 

Чопорньй,о-- бришкливий, о. 
Чопь, рьба Взрго зіпде! - 

чіп. 
Чреватьй -- череватий; бага- 

тий на... 
Чреватіть--череватіти. 
Чрево--черево. 
Чресоввшаніе--чревомовств. . 
Чревовбща гель--чревомовець 
Чрезвьшмаийность -- надзгичай - 

ність. 
Чрезввічайньй,-0--надзвичай 

ний, о. 
Чрезмьрно -- назавміру. надл- 

міру, ннаумір, надмірно, 
надмір, незавміру. 

Чрезмірность -- надмір, над 
мірність. 

Чрезм'рньй, о -- надмірний, 
- безумірний,-о. 

Чрезь-см. Черезь. 
Чресла--крижі. 
Чтеніе--читання. 
Чтець- читець, читака. 
Чтить--поважати, величити, 

шанувати. 
Что, чего- що, чого; ли--або 

що, чи що; - нисудь- щось, 
що небудь, будь-що, будлі-: 
що, аби-що; то щось, 
якось; то не такь-щось 

не те: до меня касается-- 
як на мене, що до мене 

бьш ни бьіло--аби що було, 
хоч що; - есть мочи -- чим 
дуж, на всі заставки. 

Чтобь--щоб, 
Чубукь--цибух; часть, кот. бе- 

руть вь роть--пищок. 
Чубухать--чубрякатися. 
Чубучньй - цкбуховий. 
Чувствненность--ярість, 

сленість. 
Чувственньй, о -- ярий, зми 

.слений, яркий, о 
Чувствительньй--чулий; (кь 

боли)- уразливий,кородли 
вий; (кь холоду) мерзлим. 

Чувство -чуття, почуття; зрь 
нія, осязанія, вкуса, обоня: 
нія, слуха- змисел зору, 
дотику, смаху нюху, слуху. 

Чувствованіе - почування. 

зми- 

Чувствовать - почувати; (себя) | 
чуватися, почуватися. 

Чувствоватеся - очуватися. 
Чугунньй--чавунний. 
Чугунь--чавун. М 

- Чудаковатьй-жимерний, чуд 
ний, чударний. 
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Чудакь-- чулняй, чудар, ди- 
вак, дивесник, химерник. 

Чудачество--дивацтво, чудац- 
тро. 

Чулесньй, о--чудовий, начуд- 
ний, о. 

Чудить--химерувати; - ся-з а 
ватися. 

Чудо -диво; большое-- преди- 
но, 

Чуговище -- чудовисько. чу 
дерство, хоха, страхонвище, 

страхіття. 

Чудовищньй, 
ний; о: 

ЧудодЬьдйственньй- чудодійни::. 
ЧудодЬйствоветь-- чудоціяли. 
Чудотворець -чудотвор. 
Чудо"порньй-- чудовний. 
Чужакь--чужанин, чужинець. 

о--Сстрашелез - 

Чужбина--чужича. 
Чуждаться чужатися, хаса- 

тися, сахатися, цуратися. 

Чуждьй- чужий; непричетний 
, (до чого). 

Чужесторонній, прибьівшій -- 
грибутній. 

Чужестранець, нка -- чужозе- 
меце, мка, чужачин,-нка. 

Чужоє (все иностранног)--чу- 
жинка. чужоземщина. 

Чужов- чужий,венаський,сто- 
ронній. 

Чуланчикь, сарайчикь -- при- 
калабок, прикарабок. 

Чулань--комірка, хижа. 
Чулокь- панчоха. 
Чулочникь,-ца панчішн ак,-ця. 
Чулочньй - панчішний. 
Чума -чума. 
Чумазьй--нечупара, замазура, 

чмиря, шмаровоз. 
Чумичка -залріпа, нехлюя, не- 

хара, захкойдаха, нечупай- 
да, шмондя, неохця, зато- 
лепанха, нетіпанка, 

Чумньй -чумний. 
Чура -жорства. 
Чурбінь--с'їт, цурпак, клець, 

пель, оцупалок, оцупок 
Чурилка, пт.-- см. Полунощ- 

ник». 
Чурк цур. 
Чуткій -- чуйний, чутливий, 

сторожкий, дочутний. 
Чуть--ледве, заледзе, трохи; 

не-трохи не, мало що не; 
чуть-чуть  незтрохи-трохи 
не; чуть-чуть--тіль-тіль, 

Чутье--нюх. 
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Чучело--маняк, маняка, пу- 
хай, чуперадло, опудало. 

Чушка--підсвинок. 
Чуяте, почуяль зачувати, за- 

чути, чути, почути учува- 
ти, учути, З 

Чуяться, чувствоваться -- за- 
чуватися. е 

Чемь-ніж, аніж, од, від, над, 
чим, як. 

Шш. 
Шабашевать--шабашувати. 
Шабашить--шабашити. 
Шабашь--шабаш, сабаш; годі, 

шабаш. 
Шаберь--сябер, сябро. 

Шаблонньим-- модловий; 
жений, утертий. 

Шаблонь--модло, 
Шавка- шпіц (собачка). 
Шагала--цибань, цибатень. 
Шаганіе-ступання. 
Шагать--ступати. 
Шагсмь--ступом, ступою, хо 

лою. 
Шагь - ступінь, ступа. 
Шанйба--перстина. 
Шайка - зграя, ватага; бан- 

ная -- ряжа; предводитель 
шайки-отаман, ватаг, ва- 
тажок. 

Шакель, зоол. Сапіз айгец5 - 
«чакалка. 

Шалапай -ледащо, 

заїз 

волоцюга, 

ледарь, шелихвіст, печи- 
хвіст. 

Шалашньй -- курінний,  ка- 
тражний, котарний. 

Шалашь -- халасуда, халаш, 
курічь, катрага, катрига, 
катряга. котара, буда. 

Шалить-чмутувати, пустува- 
ти, жирувати. 

Шапнерь - загіска. 
Шаловливьій, 0-- шибиткува- 

тьй, пустований, пустоз- 
ливий, бустотливий, жар 
товлиБий, о. 

Шалость - пустота. 
Шалунь,-нья пустун. ха, Ко- 

кот, кокотень, жирун, жи 

руха, крупенийм, на. 

Щалфей, раст. Згіміа о!ісі- 
па із шоло ія, шолвія 
шавлія, шевлія, шельвія; 
луговой, 5. ргаїеп5і5 кану- 
пирь пільний: повисльй, 

" Шарлатанскій - 

Чучело - Шарманка. 

5. репаціа -- польові ва- 
сильки. 

Шапфейньй- шавлієвий. 
Шаль--шаль. 
Шальной-- шаленистий, ша- 

лений. ошалений,  навіс- 
ний, навіжечий. 

Шаліть-- шаленіти, навісні- 
ти. 

Шамая--рьба Вврійз сіиреоі- 
де5- селява. 

Щамкать -шокати. 
Шампи''онь, грибь Адагіси5 

сатрезігів -- печериця, пе- 
че ичка. 

Шамшить, бот: Вихи5 зет- 
регуігеп5--геван. 

Шандаль--свічник, 
Шандра, раст. Маггибійт 

уцідаге--шанта, шандра. 
Шанкерь твердьій, мед. 

твердяк; мягкій -- М'ягка 
виразка. 

Шапка-- шапка; (остроконеч- 
ная)--шлик:(войлочная) ма- 
герка, яломок; (сь науш- 
никами) малахай, капелю- 
ха; (изь овчиньх) бирка; 
(суконная, формь о усічен. 
конуса) шелсмек, шолясмок; 
(мьховая мохнатая)-кучми. 

Шопочка--шапія. 
Шагєк, раст. Тадеїе5 егесіа- 

зірки, купчак, жоквтяки, 
поБвБНЯКИ. 

Шапочникь - шапкарь, ша- 
павь. 

Шапочньй--шапковий. 
Шапченка-шапчерича, шап- 

чурина, шапчорипа, ша- 
пурина. 
гахпуться - мкстнутися; 
хвотн.)-схарапудитися. 

Шеорикхь-кулька. 
Шарить- внишпорити, шнипо 

рити, шатирити; ошупью-- 

мамрати. 
Шаруанке (ногами) -- човган 

ня, шуркання. 
Шаркать (идя)- човгати, чов- 

гатися, шуркати. 
Шаркь--шурк, човг. 
Шаріатанить- шахраювати. 

архимниць- 
кой, шахрайський. 

Шарлатанство--архимництво, 
шахрайство. 

Шерлатань -- архимник, ша- 
храй. Я 

Шарманка--катеринк? 

(е 



Шарманщикь--Шолуха. : 

Щарманщикь--катеринник. 
Шарнирь--звій, петник. 
Шаровидньй --кулястий, круг- 

лястий, опукуватий, опу- 
клий. 

Шаромьіжникь, ца -- дармоїд, 
"ка. 

Шаромижка--дурничка. . 
Шарообразньй,--круглобокий, 

круглястий; см. Шаровид- 
ньй, 

Шарь--куля; стеклян.-банька; 
дерев. галька; изь тьЬьста 
-балабуха. 

Шасть--шусть, сусіль, тиць, 
шуль, плюсь, ник. | 

Шатаніє- хитання,  Хиляння, 
никання, вештання. 

Щатать -- хитати, хилитати, 
хибати. 

Шататься -- хитатися, хиля- 
тися, хибатися, хвіятися, 
холетатися, тинятися, мор- 
скатися, шдиндати, мота- 
тися. 

Шатерньй--наметний, шатро- 
вий. 

Шатерь-шатро, намет, наміт. 
Шаткій -- хистким, хицький, 

хитючий, хитливий, хит- 
ваннний. 

Шатунь--динла, швендя, во- 
лоцюга, заволока, латрига; 

механ.гонок, хитун. 

Шаферь-дружко. 
Шафрань раст. Сгоси5 з5абі- 

уц5--шапрок, шахран, шах- 
вран; дикій, Сагінацти5 
сгосо5 крокіс, крокії.,, кро 
кує. 

Ша матньйи--шаховий. 
Щахмать - шахи. 
Шахта--шахта; вертикальна 

простопадна; наклонная 
-укісна; водоподьемная 
-водотягла; воздушная-про- 
"тагова. 9, 

Шахтерь--шахтарь. 
Шахь- шах. 
Шашечница--дамниця. 
Шашечньй--дамкочий. 
Шашка--дамка; шабля кав- 

казіка. 
Шашни--каверзи, штуки. 
Швабра-- помело. 
Швабрить-мити помелом. 
-Шваль--шуя. 
Швель--шведин. 
Швейньй--швацький. 
Швей царская (розмаринолисте 
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ная) лавруша, раст. Ра- 
ріпе спеогит -- паху- 
чий богун. 

Швейцарь-- щвайцар. 
Швеція-- Шведчина. 
Швея-швачка, швоха, шваля. 
Швьркомь- швиргома, нави- 

кидя, навкидки, навкидяча, 

навхильки. 

Швьряніе--шпурляння, вер- 
гання, кидачня, жбурляння. 

Швирять,-рнуть -- шпуорляти, 
-рнути, шлуряти - рити, 
швиргати, - ргонути, шма- 
ряти, шмаркти, жбуряти, 
жбурляти, - рнути, фудити, 
-днути, темлювати, черк- 
нути, жморнути, 

Швьрь- кабурх. 
Шевеленіе--ворушіння. 
Шевелить, льнуть--ворушити, 

-хнути, поворухнути, зво 
рухнуги, мотушати-шнути. 

Шейка--шийка. 
Шеиньй--шийний. 
Шеколадньй--шоколядний. 
Шеколадь--шоколяд. 
Шелесть -- шелестіния, лопо- 

тня. Р 
ШелестЬьть--шустіти, шишир- 

хати, шамотіти, щамтіти, 
шамрити, шамряти, шам- 

ротіги, лопотати, лопотіти, 
шурчати, шурхотіти, шоло- 
плати, шиширхати, шерес- 

тіти, шемелити, шельпо- 
тіти. шелепотіти, щевеліти, 
щастунати. 

Шелковидньй--шовкуватий. 
Шелковина--шовчина, шовко- 

вина. 
Шелковистьй--ст. Шелковид- 

ньй. 
Шелковица, раст. Могиз підга, 

аїба--морва. 
Шелковичн. червь, 

піогі |.-шовковик. 
ШелководстТво -- шовкогниц- 

тво. 
Шелководь-- шовковник. 
Шелкогьні-- шовковий. 
Шелкь --іновк. - 
Шелохнуть-ворухнути, пово- 

рухнути. 
Шелуха -- лушла, лушлайка, 

лупяна, лушпах, лушпина, 
лушпелина, луска, пущина, 
лузга; соб. лушпиння, шо- 
лупайка, шолупина, шелу- 
шіння. 

Вотіух 
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Шелушеніе--лущення, шустав- 
ня. 

Шелушить--шустати, лузати, 
пускати, лущити, лузати, 
теребити. 

Шелушиться--лупитися. 
Шетьмовка, рас". Егідегоп са- 

падеп5і5 -- злинка, зигадка. 
Шелюга, раст. 5аїх асиібоїіа 

--красноталь. 
Шепелявить--шепеляти, фаф- 

рати, фолькотіти. 
Шепелявьй--тегерявий, шепе- 

лявий, фофлавий, фафре- 
вьй. 

Шепотомь--пошептом, пошеп 
ки. 

Шепоть-шепіт, шепт, шепо 
тіння. 

Шептала--брувина. 
Щептанье -щушукання, шеп- 

тання, шепти, шушкання, 
тіепотання. 

Шептать--шуйшукати, шепота 
ти, щепотіти, шушкати, 

шептати, ремгати. 

Шептаться--шушукатися,тий! 
куватися, шепотатися, шуп:- 

катися, шептатися. 

Шептунь,-ха «шепотикник,-ця. 
Шеренга -- шик, шерог, лава. 
Шересперь, рьба Авзріцз5 Ішсі 

ше -поверховиця. 
Шероховатьй, о -- шерсткий, 

шкарубкий, шкарупкний, 
шкарупиний, шкарубля 
стий, кострубатий, шерпа 
тий, шерепатий, шерека- 
тий, хробуватий, чірхазий, 
четирхатий, рапавни, хра- 
павий, коропавий, коропа- 
тий, деркий, короставий, о. 

- Шерошить -- кошлати, куйов- 
дити, Їжати, кудлати. 

Шерошн ца душистая, раст. 
Аврегиіа адогава--маренка 
пахуча. 

Шерстинка --шерстина, шер- 
стка, волосок. 

Шерстистьй--вовнуватий. 
Шерстобой--шаповал. 
Шерстобойня - шаповальня. 
Шерсточесал. машина -очух- 

ран. 
Шерсть-- вовна. 
Шерстяной--вовняний. 
Шерхебень- шершебка. 
Шершавьй,  0--чірхавий, че- 

четирхатий, стріхавий, ко- 
струбатий, о. 

Шелушеаївс-- Шина. 

Шершавіть--кошлатіти; о ко- 
жь--шерхнути. 

Шествіе--хід, похід. 
Шествовать -- іти, виступати. 
Шестерикь--шестерня,шестер- 

ниця. 

Шестерка -- шістка, шостака 
Шестерня, мех.-леста. 
Шестеро--шесте;о, 
Шестигласньй--шостиголосий. 

Шестигодовой -- шостирічний. 
Шестигранникь--шестін. 
Шиастигранньй -- шестінюва- 

тий. 
Шестидесятилітній --шістьде- 

сятлітній. 

Шестидесятьй--шістьдеся г! 
Шест дневньй--шестидневий. 
Шестикь -пальчак. 
Шестиліфтіе--шестиліття. 
Шестим'ьсячньй--шостимісяч 

вий. 
Шестипальй--шостак. 
Шестисотьй--шістьсотий. 
Шестисторонній-- шестистін- 

ний. 
Шестиугольникь, 

стикутник. 
Шестиугольньй 

ний. 

Шестнадцать -- шістнадцять, 
шістнайцять. 

Шестой-шостий; ш. часть-- 
шестина. 

Шестокь (вь печи)--припічох, 
Шесть--цвайка, жертина, яли- 

на, паровина. 
Шесть-- шість. 
Шествцесять--шістьдесят, 
Шестьсоть--Шістьсот. 
Шестью--шість раз. 
Шея--шня. у 
Шибкій, о--прудкий, о. 
Шивороть--комір; затьшлокь- 

зашийок. 

Шикарнквій, 0--шикоОвний, о. 
Шикать--шикати. - 
Шикь--шиковність. 
Шило--шило; толстое--швай- 

ка. 
Шилообразньй-швайкуватий, 

швайковитий, 
Шилохвость, пт. Апаз асиіа- 

качка гострохвостка. 
Шильникь, раст, Айзтаріап- 

іадо--частуха, жабник. 

геом.--ше- 

п 
-- шестику 

2 о м 
Шильньй--шильовий: - 
Шина--шина; обтянутьй ши. 

ной--залицьований. 



шинель--Шлифованів. 

Шинель -- шенелія, шенеля, 
шШенеля. 

Шинкованіс-шаткування. 
Шинковать- шаткураті 
Шинованньй--бушов чий. 
Шиповникь--раст. Воза едіап- 

фегіа -- шипшина, шипчак, 
тн. грика. 

Шиповьй - колючкуватий. 
Шипучее вино--шумігка. 
Шипучесть--піумучість. 
Шипучій (о винь) -шумучий. 

ись--«олючка; шпеник; под- 

ковьі -гою: рзаіба Всіреп5ег 
ЗсПпура--зіз-" 

Шипьть- шипотіти, шигіти; 
о зміяхь, гусяхь--сичати; 
о саль, масль на огніь-- 
щкеарчати, люсувати. 

Шипящій--шипучий.  . 
ШІ ре-шиоше. 
Ширина-- широчінь широчиня, 

ширник, широкість, шир. 
Штирить- ширити, широчити. 
Шириться--ширшати, 
Ширмь--пагаван. 

. Широкій--ш» рокий; обь одеж- 
дь--опогистий. 

Широаковатьй--поширокий. 

Широксгорльй -- широкошиїій. 
Широкогрудьй -- широкогру- 
- (дий, 
Ширококостьй --костомарува- 

тий, маслакуватий. 
Широколиствьій--листатий, ло- 

пушистий. 
Шисокол'стнь(йй дремличь, 

раст. Огсііз Ганіїоїїа -- люб- 
жа. 

ПШироколиць й-- широковидий, 
пикаттй. 

Широконость, пт. Впаз сіуреаїа 
--плосконоса. 

Шнроконосьй-- широконосий. 
Мирокої зечіг крижастий, 

крижатий, крижнистий. 

Широкопольй-- (0 інлятгБ) кри- 
сатий; (обь одежло.) ополи- 
стий. 

Лирокоротьй--ротатий. 
Широта--шир, широкість. 
Ширь- шир. 
Шить- шити. 
Шитье- шиття, шитки, шитін- 

ки, шитро. 
" Шиферь--см. Сланець. 
Шифлорь, раст. Сггіпати5 

"росіопи5 -світлухи. 
Шишакь-- шелом. 
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| шишимора -- шальвіра, шах- 
" рай, шпоег. 
( Шишка куля, горгуля, мор- 

гуля (соснов.и пр.) шишка, 
' чутка, кокорудка. 
| Шишковатьй - пешишкий. 
; Шишь--луля. 
Шатулка--скринька. 
Шкафь - шахва; буфетньй -- 

| .. крепенець, мисник, судник. 
| Шкворень- шворінь. 
"киь--чинбуока. 
Щкола--школа. 
Школенньй 

муштрований. 
| Школить -- цвічити, муштру- 

вати. ; 
Школьникь--школяр. 
Школьническій 

ський. 
Школьничество -- школяпстео. 
ТИкура - шкура, скіра, шкіра. 
Шкуроперь--шкурник. 
ТИ лагбаумь--рогатка. 
Щлакь -- жужелиця, жужель, 

троска, віпса. 
Шлафрокь -- шляфрок. 
Шлемь -- шелом; (сь кольчу- 

гой) - мисюрка. 
Шленла - похожай, гультяй, 

гульвіса, 
! Шлендать--волочитися. 
Шплеганіе -- тьопання, чала- 

| о гачня, чалапкання, чалап- 
4 котіння, телепання. 
|, Шлепанць--ляпанці. 
Шлепать (по грязи) -- чалапа- 

ти, чалапкати, чалапкотіти, 
тьопати, телегати: о мо- 
крой шнаполненной  водой 

і обуви--жвяхтіти. 
і Шлепаться, шлепнуться--ше»- 

лепатися,пнутися, жвзка- 
ти, жвактути, тєлатися, 
-пнутися,бсбехнутися, чвох- 
нути, пліоснути, беркицну- 

цвікований, 

школяр- 

ти. 
П Шлепокь--плискач, плескач, 
і! ляпанець 

Шлепь! -- лясь! 
хряпі 

Шлея - наритники, шлея. 
Філифозальньй -- личкуваль- 

ни, шліхунальний. 

Шлифсванньй -- личкований, 
шліхований. 

льогі 

ш 
Щлифовальщикь, ца--личков- 

ляпі 

ник,-ця, шліхувник,-ця. 
Цілифованіє  -- ,личкування, 

шліхування, 
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Шлифозать--личкувати, шлі- 
хувати. 

Щлюзь -- упуст, 
ставка. 

Шлюпка--шлюпка, 
Шлюка--см. Потаскуха. 
Шляга (сомомен.) -- бриль, 

(всякая)клебан,клебаня, кг е- 
банина, клебанка, крисаня, 
крисанина, капелюх. 

Шляться--швендяти, швинда- 
ти, швендати, вештатися, 
волочитися, швандяти, бей- 
катися, шальтатися, тяга- 
тися, триндатися, хвоща- 
тися. 

Шмель,  насік. Вотриз-- 
чміль, джміль, буняк. 

Шиьгать,-гкуть -  шурхати, 
-хнути, уджитнути, майну- 
ти. югнути. 

Шмьгь- см. Шасть. 
Шнитколь.  раст. 
парів - свиріпа, 
суріпиця. 

Шнурки, ремни на обуви--по- 
волока. 

Шнуровьвать, сблязьвать ве- 
ревочками (лагти, обувь)- 
оборсугати, оборсати. 

Шнурокь-мутузок; у фарту- 
ка--фрембія. 

Шкнмрять -- сновгати, шми- 
гляти, швандигати, шаста- 
ти, нишкати, шейкатися, 
шнирити. 

Шовь--шво. 
Шомполь--драч, набойчик. 

опуст, за- 

Вгаз5іса 
свиріпиця, 

Шорникь -- лимарь, римарь, 
ременарь. 

Шорническій -- лимарський, 
римарський, ременарський. 

Шорничестео--лимарстко, ри. 

марство., ременарство. 
Шорньй- шоровий. 
Шорохь--шамотня, 

ня. 
«Шорошуть, рохнуть-- шамоті- 

ти, зашамотіти. 

Шоорві-- шори. 
Шоссе-- кам'янка, орсак, со- 

ша. 

Шоссейникь 
шовик. 

Шоссеїїньй -- кам'янковий, 
орсаковий, сошовий. 

Шофферь- руховничий. 
Шоссировать буркувати, 

орсакувати, сошувати. 
Шпага--шпада. 

шамотіп- 

-- Тторяник, со- 

| Штаньм-спідні; 

Шлифоєгть - штука. 

Шпала--злежень. 
Шпанская муха, Гуйа уізісаю- 

тіа-майка, помиток. 
Шпатовьй--полевиковий. 
Шпать, мин.--полебяик. 
Шперокь, мех.--ковадло. 
Шпилить- припинати шлиль- 

ками. 
Шпиль (на зданій)--швайка. 
Шпилька--шпилька. 
Шпинать, раст. 5ріпосеа оіе- 

гасеа-- шпинат. 
Шпиць, архит.-стрімляк(со- 

бака) шпиц 
Шпіонить-- шпігувати, 

гувати, 
Шріонскій--шпигунський. 
Шпіонство шпикуляція, 

шпигунство. м 
Шпіонь--шпіг, шпиг, шпигон. 
Шплинтонь--піхоль. 
Шпора-оострога. 
Шпорньй--остроговий. 

шпи- 

Шприць-штрикавка, штри- 
келка. 

Шпулька-- цівка, ціва. / 
Шрамь--попруг, близна; на 
деревь--зрість. 

Шрифт» (типограф.)-- друків- 
ля (ср. рола), 

Штабель--стіс. 
холщевье -- 

ногавки; суконнье--ногави- 
Ці. 

Штативь--ставець. 
Штатскій--цивільний. 

Штемгелевать-- штампувати. 
| 
Штемпель-- штамп, 
Шітемпельньй-- штамповий. 
Штиль- безвітря. Р 
Штопальньшй -- цюрувальний. 
Штопальщикь,ца--цюруваль- 

ник, ця. 
Штопаніе--цюрування. 
Штопать--цюрувати. 
Штопорь--трибушен, 

тяг. 

Штора--фіранка, штора. 
Штормь-- штурма. 
Штофь--пляшка. 
Штрафной--карний. 
Штрафозать--карати. З 
Штрафь--кара. 
Штрейкбрехерь-страйколом. 
Штрипка- стремено. 
Штриховать- зачеркувати. 
Штрихь--зачерк. 
Штука--штука; кусгкь (мате- 
рін)- постав, сувій. 

корко- 



Штукатурить - Шегольском. 7537 

Штукатурить -- тинькува:и, ! Шутовство--блазенство. 
вапити. 

Штукатурньй--тиньковий. 
Штукатурь--тин: карь. 
Штундизмь -штунца. 
Штундисть - штундарь; соб. 

штундисть--Штунла. 
Штурмовать--штурмувати. 
Штурмовой -штурмовий. 
Штурмь--штурм. 
Штуцерь-штуц. 
Штьковой - багнетовий. 
Штькь--багнет. 
Шуба хутро; (крьітая. женская) 

--потяганка. 
Шубка (женская)- хутрянка. 
Шудбньй--хутояний. 
Туйца--лівиця. 
Гулятникь (коршунь красн.) 
Єаїсо тііми5-розсоханя. 

Шумиха, позолота--золотило, 
золотце. 

Шумлизость -гсмонлигість. 
Шумливьій, о --ГоМОНЛИВИЙ. 0. 
Шумньй--шумкий,  поголос- 

ний, гучний, бучний, гслос- 
ний, галасливий. 

Шум--гам, гамір, аляр, ясина, 
галас. гомін, кгармилер, 
шарварок, мето, ревнява, 
тпаламитня, яЯкіт, туркіт, 
шайварок. клекіт. 

Шумьть--гомоніти. галасува- 
ти, гамарити, лементувати. 

ячати, якотіти; (кужжатие) 
фурчати, фурконіти: (обь 
одежлі) шамотіти: (обьогіБ) 
гоготіти: (о ввтрь) фужле 
лити фуждіт., шуміти. | 

Шумящій--шумучий. шумкий. 
Шуринь--швагер, швагер. 
Шурупь--шгоубчак. 
Шуршать- -шурхотіти, шешиер 

хати, шурчати, шамотіги, 
шолапати, шемтіти, шору- 
гріти, шамшити, шамати, 
мускотіти, шастувати. 

Шустрий- меткой. 
Шутить- шуткувати, 

вати. 
Шутка--жарт; шутки - шутку- 

вання, жартування. 
Шутливо - жартовливо, 

товне- 
Шутливьй -- шутковливий, 

шутковитий, жартовливни, 

жартливим. 7 
Шутникь-сжартівник, жарту її; 

смі:ховакець. сСМмІШКО. 

Шутовской - блазенський. 

жарту- 

жар- 

Шуточки--жартушки, харти- 
ки 

Шуточньй--жартливий. 
Шуть--блазень, фатів. 
Шутя -- шуткома, жартома, 

жартом, жартовне, смішко» 

Шушера--шуя, шушваль, шу- 
швалок. 

Шушуканье--шепітня, шепти. 
Цушукать--шептати, тишку- 

ватися. я 

Шуя, раст. Вготиз5 зесаїїпиз 
І--стоколос, костире. 

Щщ. 
Щавель, раст. Катех Асеіоза 

-щавель, щавель наський, 
щавчик, щівкних, 

іконскій, В. Нуадгоіа- 
рабит і ЮК. сідизіїоїїц5-ща- 
вель воляний: маль"-б. 
асеко5ейа-квасець, квасок, 
щавель гороб'ячий: Ю. сгід- 
ри5-шєва, щавель гороби- 
ний; заячій. Охгоії5 асеїо- 
зейа-щавель  заячий; во- 
робьиньй,  5ііепе  пикап5 
-смолавка біле, терлич. 

Щадить-милувати, жалувати. 
Щебенить--грузити. 
Щебенникь- грузник. 
Щебезньй--грузовий. 
Щебень--груз. 
Щебетать -- киликати, терко- 
тіти, цвірінькати, щеб 
тати; цокотати, цокотіти. 

Щебетлибьй -- теркотливий, 
шебетливий. 

Щебетунь,-нья -- щебетун,-ха, 
цокотун,-ха. 

Щебрець -- см. 
трава. 

Щеврица, пт. Ап'пи5 - піщак. 
Щегленокь.--осетарятио, дзин- 

геля, щигля, щиглятко. 
Щеггповка-щиглиця. 

Щеголеватьі» о --чепуристий, 
дженджуристий, о. 

Щеголиха -- чепуруха, 
джеруха. 

Щегпенокь, пт. Тгіпдійа сгг- 
диєїїз - дзмнгель, осета2, 

щиголь, щоголь. 
Щеголь--чепурун, джендж' к, 

джегерь, о фертик, надри- 
ганчик. З 

Богородская 

джен- 

і Щегольской--елегантний. 



528 Шеголять-Щучзій, 

Щегогять-чепу ятися, хве" | шкипа, шкаберка, скіпка, 
цюрати, похверцюват.., 4 оскалок, оскомелок. 

хизуватися. | Щепотка--пучка; (соли) щуп- 
Щелрость- щедрість, щедрь ка, щупта, щіпка; земли -- 

ви, гойність. кірх, корх. 
Щедрьй, о-щедрий, о. " Щепочка-трісчина. 
Щека--щока. ! Щербатьй-щербатий. 
Щекастьй-щокатий, пикатий. : Щербина - щербина: (на тіль) 
Щеколда--клямка, защіпка. І -  віспина; (вь дереві) роско- 

Щекотанів--лоскіт, лоскотан- | лина. 
ня. Ї Щегина - щетина. 

і 
і 

Щекотать--лоскотати, Щетійнистьй --щетинуватий. 
Шехотка--лоскіт. - 'Щетиниться -- пужатися, пу- 
Щекотливьїй -- лоскотливий; | житися, іжитися. 

дражливий. Щетивньй - щетиновий. 
Щекотньй, о--лоскотний, о. Щетинница, раст. Могдйя 5ігі- 

Щепиєстьй--шпгруватий. сіа -- мичка, щетячка, сі- 
Щелка--щелинка, шпарка. риця. 
Щелканіе, (хлопаніє)  ляск, Щетка -- щітка; ламповая -- 

ляскіт; (солов»ня) т-охкання. йоржик; (половая) -- замі- 
Щелкать, кнуть -- ляскотіти, тавка; (у лошади) котик. 

ляскати, ляснути лоскати; | Щеточникь--щіткарь. 
(о соловьб) тьохкати,хнути; | Щеточньй--щітковий. 
(зубами) клацати, кламца- | Щеть, раст. Едші5еїшти Бігта- 
ти, цнути. ї Іе -- хвоіщ, хвощ зімній, 

Щелкать  (орьвхи, сівмечки, , хвіщ. 
лузати. | Щи капусняк; (пустьшя)--не 

Щелкунь, нас5к. Еїаїег--ко | щадим. 
валь. ЇЙ Щиколотка, анат. -- щаколо- 

Щелкь!--лусь! клаці ток, щиколодка. 
Щелокь--луг, тузлук, зола. Щипать--щипати, щєбати. 
ШЩелоченне--збливо, лужіння, | Щипаться - щипатися: 

зоління. Щиповка, рюба Собіїїз іаепіа 
Щелочность--луговатість. І.--коза сікавка. 
Шелочньй--луговатий. . Щипокь - щипка, ущип. 
Щеолочь--зола, луговина. Щипцовьій- щипцевий. 
ШЩШелчекь- пштирок. щуток. Щипць -- кліші, щипці: для 
Щель-щіпина, щіль, шпара, оріховь -давильця, лускач. 

шпарина, шкалубина, шка- | Щипчики--клішатка. 
люба, шкалюбита, скалу- Щитньй--щитовий. 
бина, зашкалубина, шпару- || Щитоносець--шиїтник. 
тина, шкарка,  шкабора "| Щитоноска, наськ. Саз5іЧа -- 
колюватина. | щитчик. 

і 
і 

і 

Ціємить -- щибати, лоптати. Щитообразньй--щитуватий. 
лоптіти, скеміти. Щить-- щит. 

Щемленів - логтячка, скемлін- Щука, Евзох Іисій5-- щука, щуч- 

ня, лоптіння, ка, щупа, (самець) щупак; 

Шененокь--цуценятко. (маленькая) щученя,  щу- 

Щениться -щенитися.  " | паня, щупеля. 
Щенокь-- щеня, щенюх, цуце- ШЩупальце- полапок, помацок, 

"зня, цюцько. 5 вусик. 
Щепать--скепати, колоти. Шупанів--мацання, лагання. 
Шепетильньй-дрібний, дріб" Щупать--мацати, лапати. є 

язковий. Шупь--шип, сзілер, штирь. 
ШЩепистьй--пазгеристий. || Шурить -- щулити, мружити, 
Щелить, нащепить -- наколю | жмурити. 

вати, наколоти, сквпати, ! Щуриться -- щулитися, жму: 
наскепати. | ритися, мружитися. 

Щепка -тріска, щамба, скіпг, || Щучій--щучий, щучин, щупа- 
скалка, шгатар, шпадер, ковий. 



вда Зликсирь. 

в Зжваторіальниій --рівниковий, рівноденниковий 
5 Зваторь -- рівноденник, рів- 

мвда (вденіє)- Здення, ідження, | | вик. 
ка, іда, ідло: медленная | Зкзалотація -захватність, за- 

о Ежеліпання; (яство) Істи- ||, хопленість. 
во, їжа, харч, зкдальтированньй -- вахват- 

зьдйльци (у насіко--кліці, мий, захоплений. 
"Вако ущипливо, занозувато. || Зкзаменаторь - іспитник. 
вам щипучий, гострий, | Зкзаменаціонньій -іспитовий. 

ущипливи, | зінозувотий, | Ззамецованів" - іспитування. 
колючий, уразливий» || Зкзаменовать- іспиту ати. 

вда ідей, ідак, зідунь те | Зкааменувмьій -іспитованець. ребін. Зкзанени скиту держать, вм: 
"вдунь " ненажера. держать-ожладати, скласти 
"вдучій -- ідкий; камень, Царі пит 

ММестаїїв "я пекельний ка" | Зкзекуторь--господарь- 
мінь. Зкаєма, мед. -огник. 

зла, Їзда, іхавиця, іздня. | | Зкземплярь- примірник. 
задать сіздити, по жати. Зкнпажь -- повіз; коляса; (на 
Увздовой -гонець, верховець. кораблі) екипаж. 
"вадокь--іздець, Іздуні подо- | Зкол--ач який, сн-який. 

рожнія. Ззкономить- ощажети, щалити. 
звзікальй -виізжений, об'ївже- || Зкономическій -економичний. 

кий. Зкономія - ощала, ощадність: 
свзжанье -Іздия. Вкономка -шафарка- 
взжеть--іздити. Зкономний ощадний. 
ЗВеть їсти; медленно -- желі- | Зконенль--оконом- 

тати жадно--трощитих те. || Зксперинентальний -- досвід- 
лепети; жадно, скоро-тли- | | них. 
Ли: зжадно, чаская з тевка. || Знспезименть--досвід, 
Ти; усердмо - теребити; со || Зксперть--знізець. тямець зкусоме "- смакувати: мел- || Зкопясататорь - визмскувач, 
ленно м долго "з лемзати, кспльсататор. 
Хамелити, сопенов--солон" || Зксплоатація. видискуекспльо- 
мювати. тація, визискування. 

хетиї медленно-тю- || Зисплоатировать -визискува- 
расцой - трюхати; ти, експльоатувати. 

рисью-стюпки; верхомь -- || Зкстазь--вахват, нестям. 
Верхи; на пароході-плив- || Зкстирпаторь (земл. орудіє) 
ти пароплавом. дряпак 

Зкстракть, аптеч.--виварка, 
з. Зжстриордйнарньій -- надави- 

Зкстренний -нагальнийупиль- 
Зва-овоаї Заластическій--см. Упругій. 
Звакурованньй --евакуйова- | Злегическій--елегійний. 

Я Злегія--елегія. 
Звакунровать-євакуюєати. | || Злектризація --електризуван- 
Зволюціонировать - еволюцію- ||| | ня. нувати Злікбризовать -- еклектрив звойеціонниїй --еволюційний. || вати» до Зволюція" еволюція. злектрімеєкій --епектричний. и себелюб, бгоїзм. || | Зпестричество слектрика, Зонотическии зсеноістичний. || Зленектарний початковий. кож стани отак Злоненти с перзень, живло, р таки, гак таким во- | з, перкісток. том Зликінри жизни. со жи 
заі-агові-агось! 1 живолік. й 
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Ззмалевий--поливний, склят 
ний. 

поляв'яний, екліцьовани. змалирокать зректіооганни наль поля, склиці. Зжблена нки игрировать -енигоувант» Знергнчньти о--анерііннни о Заергіяслергія. зназяітя Занаємачеєкій йошастний. Замдемія-пюшесть, бала. по мір. уміраїка, мертв'ячко, моробиця, 
зпідірна" Личко, Зпизостія-пздь- Зоикурсець, любитель легной зкізнибологкар. 
зпилисія --медо» падавиця, оаадька, бирса- зкилогь вилок орав атафія-нагробок. Зпитетьс-епитето (часмінили: 

попивати. 

аскірень 

(вь позмб) 

со чгокій -епичний. - 
Зпоха--елоха, доба. 
За ера. 
Зрцгерцогвотиня -- о архик- 

нялькон 
Зекадрі -ескадра- 
Земапронь-- шкалрон, шпад- 
5, Ром шкадрона. 
Зепореоть, раст. Оробеусвів 

дуасіс . горобиний горою 
зіманслівойник. 

Зеєеншіяч- есенція, 
Зстамть -ритича. 
Зстайста- штахвет, штахое- 
Зтафетний -зштафетний. 

тегическій -естетичний. 
Апеговія 

лу: 
Зетрягонь, | раст. 

Огосчпсчіво -острогін, 
ркуч Зтожерека-етажера, 

Зпажь -- поверх, 
тиконяр. 

Зпежін - сякий, такий, отакий. 
сн який, ач'який. 

Зтакь- Так, отак. 

осада, 

зтапнияй - етапчий, цюпасо- 
тат етап, ілюпаєї по зта 

ту -оюнасом. 
зтнограбілесній -- етногра 

фачння. 

Фмалевній -Юрь 

Зтоть, зта, зто-цеї, 
оцей, оця, оце. 

Зфесь-"держак., 
| Зфектина, о--ефекторний, о, 
| Зжослуна. 

зшафіть -кобила, 
| Зшелонь-чшалон. 
допримій - етеровий. 
Звнрь--етер. 

і ю 
і 

чя, це; 

іобилел--ювилей. 
Юбилейнма-чорилей 
ЮОбилярь -ювилят. 
"вка сп днипя. 

| Юзочимій -спідничинй. 
! Ювелирь--ювілер. 
ЗОговосточнишй -пізленно- г до 

ний 
ЗОгозападньій-південно захіл: 
Ось південь. 
"Оцоль--паділ. 

| Ожний- південний; ввтерь-- 
12 низовка, 
| Ола--дзига. 
і Й о умер 
Ї сід Бр вна 
реа корова 
Ї ода аа рауєна 
| Оніть--колоді 
Оридически юридично. 

| юЮрилическій "- юридичний, 
| пзавничий. 
корисликція-Присуя. 0001 р 'Ориспруденція "- "Рапознав 

1 ористк - правник, юрист. 
у юр - юрпявии, порокия, порський кнкин, верт жи, верглнима. оркиуте- югнути, гульннчутн У бшулькнути, шіянути. 
М ородивмй  благентяийх у Юродствовать -дурника клеї СО орі окотара, з Юриг-беледень. 



ютиться -Ямі 

титься--моститися, тулити- 
я ФТІ -юкту юхта. Юбліний юктовий. 

Я. 
ябеда--наклеп, набрехи; на 

жлепник, набрехач. 
ЯЯбедничать --  набріхуваті 

клепати. 
ябедчичество -- набріхування, 

шепоти, 
яблоко-яблук ниця, кислиця; адамово - 

борлак тлазнов--банька. 
яблонк яблуня; дикая "о ки- сля. 
яблочимії -яблуневий, Явка, (лота каз (даспор- 

Явленів явище, з'яса, 
йод ча сцему"-ява; 

иков-- квас 

ствані 
занчательнов--щиво- 

вима, дегота, диповисько. 
Являть, явить--Ппояєляти. по 

язити, | об'являти, ити, | 
показузатн,зати, оказузаї | 
ти. оазати, виявляти, ви 
ти: 

Являться, явиться --з'являти. 
ся, з'явитися, об'являтися, 
об'ятитися: (предетавл: 
ся) опопіщатися,-в ститися, 

Явно суявки, упризидки. 
Явкобрачний, бот. -- квітко- | 

ий. 
Явность -- відомість, очевид- 

ність. 
Ятяьі відомий, очевидний. 
Явочньй -оказовия. і 
Явственность--виразність. ||| 
Яаственнній -о--виразний о. 
Явстковать--внявлятися, ві 

тливати. 
Яга язя, язі 
Ягнекоюи- ягня, 'ягнятко, яр. 

чук, ярча, овеча. 
Ягниткся -котитио 
Ягаччійзятнячий. 
Ягода--ягода; винная -инжир, хчига, 
Ягохица -задоку сосокь пип 
Яколжт-ягіда, |" і 
Яповито- заїла, злосливо. ||| 
Ядозитость--./гоуйливість, ут- 

рівність, (отруйність, ото 

ба, нихжибаіо 

ви 

зутність) заілість, злосли- вість 
Яловитцій -- утрійний, отрув- У, ливий, о оТрівний,  отруй- ау Отрутний; заїлий, зло: сли 
Ядреньшй,-о-ядерний, о, 
Ядоеніть -ядерніти, 
Ядро -зерно: артил, -куляга: 

суть, зміст, істота; у муж 
чини, самца--мудо, 

ЯЯдь-отрута, отрута, ід, тру- Тазна, отрогі. Явка "Ураза, виразка. боляч- 
жа: (Сибирскал) теплій» 

Язвительность  Ущипливість, занозуватість, 
язвить Зуражаті, жалити. Язакоовразний -- язикуватий. Язьковадінів - мовознавство 

еровчительнос  порівнять. ме мовознавство. 
Язкь анат) язмк; ((разго- ори) мова (у. копокола) 

серце, било, воловій. теля чі Лизень: проподавалія- 
виклалова мова лока 
ній -калічена моваї плас менитчюмах, владіть яви 

комь- орудувати мовою. язический поганський. Язмчество поганство. 
Язиченюь, ца" поганець, по- танинснка. 
во риба топованьх яйцевкднний сяйчаєтив. иречяї пе; боптута-розбов- тк, загоротою, дичної яєчко. 
Яачниклх анатслечник. 
Янчница смажениця, маже чиця, смаження; сь мукой м нолокомь-сприжена. янчнийссяєчни?: 
Якорний п котвичинй: «ная 

присязаємній концомь за тренть якоря пілсуччи; бус, допланокь. 
привяаннаймьі Кк друго му кону буйпепа длябука- занія местонахожаенія яко. 
зяссучка ткорь- кітис, котра, мбтемня. киіаться зх фодитибя, накла- 
дати з ким. ямачнаї сорная-смітник; на- 
вознаг -гноізнякгисяркає по 
щерх льохр полчьн льохови. Мі для ссмпки, зерна-тор: 



за яика--ншурь. 

лаха; вь ріжі, морв-ковба- 
я Наполиенноя водой пос. 
ПА разлива ко: баня,козтеб; 
тлубокая сь вогой-бакай- 

ямка - Ямка (то земл- полу) вибій,  вбоїна; (ть дет. 
іграх) дучка. 

ямщакьхурнан, візник, по 
тінасло. январскій січневий. 

Январь січені Явтарнькй -жинтареві 
Янтарьоожинтарь» Ярить- ярити, рорпаляти, роз 

зютовузати. Яяриться- роспалятися. 
Яяркій -яскравий; (0 цевтажт) 

звазирний. 
яржость--яскравість- ЯЯрлькь -наличко. ярмарка --ярмарок, ярмалок, 

"ярма жи окончаліс ростор:. 
зня; канунь ярнарки--під 

я ярмаречнй-ярмарковий. яровзо -ярина» 
Яяровой-яринний. Яростимій, о-- яросливий, яр- 

ливий, скажений, шалени 
ярость "1 яросливість, ярли. 

вісти, вказу яютість. 
груст- поверх, осада. 

ярутка, раст. Тіарзі агуепее Італбан. 
ярьга--п'яниця. ярмі палкий; лютий; швид- 

кий, прудкий; палахливні робгопленнй; лані, малу 
Ми 

Ярьсярина, ярниця; 
мідянна. ж 

Ясельньій -ясловий. 
| Ясли "з ясла, яслигіо, 

(краска) 

заясля. 
Яенотка, раст. Гатішт нисі 

тпасиіаість--жадило. 
Ясновидящі ясно вида, 

| Ясний, о--ясний, годмилний, 
рясний, виразклим о. 

| ясніть с ясніті, вияснятися, 
розгодинюватися. 

Яство--наїдок. стразає 
| Ястребь пт. Яссіріег 

ястріб, (яструб, 
астряб, кругав; Чі 
типів -крагулець- 

Яхокть--рубин 

З ястер, 
коструб, 

вив сот 

Ячейка (вь сотахь) --ларупка, 
чашечка, комірка. 

Яченстьй--коміркува" тий, 
Ячменньшй --ячиінний, яшний. 
Ячмень--ячмінь, ярець. 
Яшна, микер.--яспис, лиско- 

вець. 
Яшмовьій -ясписовий, 

цевий. у лисков- 
ЯЯщерица, зоол. Іасегіа адіїїз 

"Тящірка. 
Ящеричниій - ящірковий. 
Яшщерь--лусковець. 
Ящикь--єкриня, скрилька;ви- 

двнжной шухляда, шуфля: 
ща, шупляда; картоннии- 
шабатурка. 

Яящур'ь, зоол. Мускиє 
из 1. ліскогризу 
слинівка, 

гуєйагач 
болізнь- 
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Надруковано: 

оміпа- (невиразно) 
я альність, 
жом, порожати, хробус 
юба 
дален, 
вначити, побачити, вапка, 
баян, 
тринло, 
шарунок, розтяг, 
вуань, знаю 
трукавна, 
суагиі сктися, ухнелії 
арзлик 

дудраг 
тінянський, 
кевняк. 
чихуїяна; жаати, 
жерме: 
рливість 
вайість» 
хоміннця, расталені 
забіати, застуний 
забршкати, знварюва- 
зал чити, завошмвіти. 
возити, за їнок 
затуси ти. з 
по рунюватися 
за ликати, клицю вання. 
хліб 
обзучка 
махазапудитися. 
требен кувати 

треба: 

оміпа-переюоти 
ти 
альність, 
погрожати, 
хродуст, 
юрба, 
далечина, вибачити, пробачитя, 
анна, балясй, 
прикало, 
шнарумск, 
розтіт, Вусань. 0» 
зйчти 
турукерка, сунати; 
трусится, ухналі, барлолим, 
удар: пня нський, 
кролик. 
чикузлвкає 
хвістка, 
жермек 
склірливість 

комірниція. растоплен Забірят 

авалюва" 7 

Рон засінок 
азтугнути. 
лоюруніоватися, 
капати; 
закликати, жлинцювайня, 
бручка. 
нахарапудитися. (» 
требенекувати. 
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17 

по 

з 
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Рядока 
тори 

абозни- 
зу. 
Заг 

зн. 
Зак 
ізн 
ази 

18 зг: 
1в аг 

аг 
38 зг 
1 зи. 

зн: 
38 зм: 
12 з. 

ан 
1 зн 
зн 
б зн 
7 зн 

10 з 
пан 
17 аг. 
їЗзн. 
ізн 
2зн. 

надруковано: 

зашвохати, ззячай 
ложани тяся, лита закоїола ти 
пе стано ак 
іа "с ери на. ен Руічнй. за зкаломиб, ковага. кро Ульоги правої на 
пи я. слонстя, сосилкування. розпідка. рем 
ар бн, оно ву. рада, 

алланиці 
рас. Замариший, жара" ам гомчувать 
лось, женло сн, тори Коналновать 
пере Синя, 
яви. 
жо баня. 
ло блнковит, рамка) Дно 
мой, кр вок. 

ск 
флкто не 
яті ча яр, 

Треба: 

зашерлати, звичай 
охлинатися, яти. закоїллатіти, зоре . 
весь статачно. ера ша; 
мас, перліна, ромен 
рушив. 
знайомий, повага. 
скрофульовий. трисовиюо ниця прясти. обеилкування. 
висту розвідка» роти. 
рати: фермою, дона 
віку. жлайа, 
яти яільний, 
жалганиці, рас. Занатишний, 
ескаа шаную штоМлувати. дзайка 
кейло- подентий, фііторктя, Комінасвать 

рони дуби. 
жоасаня. 
торбмлковий, Река) 
ної ментіти, кооожер, крішитю таночою 
ктрашка зікторнь. Жаоаі агар, 



зазововачовиозвазазввни з 

зозеаВ 

бокову юю я ке м ккнаа мона акоЇм а ак онанін нію юю ню | Шах 

зу. 

ЗаЯан ЗМІ 

маУ8 ЗЕРЕ 
1 зі 
Ж 

ізк: 
7зг. 

16 зг 
В зн 
2зн. 
ря 
пбоагі 
їЗ зм. 

Надрукованої 

туль яй. яал роьжий, 
зокан, 

стели йся. кутю 
п нкохати, 
дк нок, 
ет ння, ма пянка: учи 
довониь | прясцени 
облудаить 
суд'митиї 
зум, пули и 
пули пот, сінпариня. 
драом'ка, 
яеужні. 
куми 
нави 
хіник, 
зони 
(иру це ковтівка 

ружния. 
виточа 
спиуана. 
заміни мк 
щ 
ти нер 
М зар о мабляг ти 
хкомити "У 
с сно, я 
вона Наовать. 
ва з) т авняк; Рравдешній? 
м мов'яти, РИ азу куваня. 
оте нт 
наплям ати, ва 

ос, 
навлаголарньнй--нав-. 

чний, 
ес едійний, 
невипробо 2-- 
то ий, 
людек сть 
та а. 
не вперечний 

требаг 

тультя: 
талірськ) 
льокай, 
стелитися, крути- 
прикожати, 
льонок, 
бетонтя, 
маслянка: 
лигучий, 
пса, 
донбінш, 
облудник, 
судомити, 
кут, 
тулити; 
тулитася, 
крабмека. 
Медужий. 
кунірня. манти ірник. зотник, 
Кикру) міць 
колег 
морду. виточи: стокарка 
замінятиу знято 
шар тео, 
жо жизка; 
заблягузкати. 
оекомити. 
екісно, ме допач. 
Нарвать, вахь) травняю 
правлейні 
намовляти. навтеки патуриування. 
дотепність, 
затлячкати, 

філос, еблагдяарниій з неае, 

несподійний, евипробога-- 
тожий, . 
людекість. 
тра. 
незаперечний. 




